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Samenvatting 
De leerlingen maken kennis met de dagindeling 
van de bewoners van  Veldzicht Door oude 
teksten te lezen en hier vragen over te 
beantwoorden leren ze over wat de jongens er 
leerden en hoe hun dag er uit zag. 

Doel van de les
De leerlingen kunnen aan de hand van teksten 
de term ‘opvoedingsgesticht’ verklaren en  ze 
kunnen reconstrueren hoe de dagindeling van 
de jongens die er woonden  was.  Aan het eind 
van de les weten de leerlingen wat de jongens 
in het gesticht deden en hoe hun dag er uit zag. 
Afsluitend wordt de vergelijking gemaakt met 
hun tegenwoordige dagindeling. 

Werkvorm
Horen 
De docent introduceert de les klassikaal; De 
vorige les ging over het Rijksopvoedingsgesticht 
Veldzicht en wie daar woonden. In deze les wordt 

hier verder op ingegaan en wordt er gekeken 
naar de dagindeling van de jongens die er 
woonden. 

Zien 
Het maken van de opdrachten aan de hand van 
oude teksten en historische foto’s over Veldzicht. 

Doen
Nabespreken: klassikaal bespreken van de 
essentie van de les: Weten de leerlingen hoe een 
dag in Veldzicht er uit zag en wat ze er leerden? 

Tijdsduur 
In totaal 1 lesuur (45 min) voor horen, zien en 
doen. 

Lesbenodigdheden
• Opdrachtenformulier 
• Digibord

Voorbereidende werkzaamheden 
Opdrachtenformulier printen naar 

begin

inhoud

1800< 1850 1900 1950 2000 <

ommerschans
op de



Opdrachtformulier
De jongens van Veldzicht

Lees de tekst en beantwoord de vragen 

Er zijn in het opvoedingsgesticht twee 
afdelingen:
De Ambachtsafdeling en de Landbouwafdeling.
Noem 4 vakken van de Ambachtsafdeling:

1.

2. 

3.

4.

Noem 4 vakken van de Landbouwafdeling:

1.

2. 

3.

4.

Welke afdelingen vallen er onder de tuinbouw? 

1.

2. 

3.

Zet de goede ambachten bij de juiste foto’s:  
(let op! Er zijn meer ambachten dan foto’s)

Boekbinderij

Klompenmakerij

Timmerwerkplaats

Mandenmakerij

Bloemisterij

Drukkerij

Schoenmakerij

Kleermakerij

Smederij
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Opdrachtformulier
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Lees de tekst en beantwoorde  vragen 

Zoek 3 beloningen die de leerlingen konden 
verdienen:

1.

2. 

3.

Op welke dagen mocht er worden gerookt?

1.

2. 

3.

Wat zijn de werktijden van de leerlingen?
(Kijk hiervoor naar de tekst op de vorige 
pagina).

1.

2. 

3.

Hoeveel uren gaan zij per dag naar school?  
En jullie? 

Veldzicht: 

Basisschool nu: 

Vergelijk jullie rooster eens met die van de 
jongens van het gesticht, hebben jullie dezelfde 
vakken in de klas? En welke zijn dat dan? 

naar 
begin

inhoud

groep 7 & 8

2LES
ommerschans

op de



Opdrachtformulier
De jongens van Veldzicht

naar 
begin

inhoud

groep 7 & 8

2LES
ommerschans

op de



antwoordformulier
De jongens van Veldzicht

Er zijn in het opvoedingsgesticht twee 
afdelingen:

Ambachtsafdeling en de Landbouwafdeling
Noem 4 vakken van de ambachtsafdeling:
1.Timmeren
2. Smeden
3.Schilderen
4. Kleermaken
Of: Schoenmaken, mandemaken, zetten, 
drukken, boekbinden

Noem 4 vakken van de landbouwafdeling:
1. Landbouw
2. Tuinbouw
3. Boschbouw
4. Zuivelbereiding

Welke afdelingen vallen er onder de tuinbouw? 
1. Groententeelt
2. Vruchtenteelt 
3. Bloemisterij

Zet de juiste ambachten bij de juiste foto:
1.Mandenmakerij
2. schoenmakerij
3. Boekbinders
4. Kleermakerij
5. Timmerwerkplaats

Lees de tekst goed:
Zoek 3 beloningen die de leerlingen konden 
verdienen:
Verzorgen van een eigen hoekje groepstuin
Bezit van konijnen 
Bezit van duiven
Mogen roken

Op welke dagen mocht er worden gerookt?
Woensdag-, vrijdagavond en zondag

Wat zijn de werktijden van de leerlingen?
8-12, 1.30-4.30 en 5.30-7.00

Hoeveel uren gaan zij per dag naar school?  
En jullie? 
Veldzigt: 8,5 uur   
basisschool nu: 

Vergelijk jullie rooster eens met die van de 
jongens, hebben jullie dezelfde vakken in de 
klas? En welke zijn dat dan? 
Alle vakken uit het lesrooster worden ook nu 
nog gegeven 

Bron: Het rijksopvoedingsgesticht voor jongens ‘Veldzicht’ 
te Avereest 1919, auteur onbekend 
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