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Samenvatting 
In deze les gaan de leerlingen weer aan de slag 
als historicus. Het onderzoek is nu gericht op het 
proces in de fabriek. Daarvoor krijgen ze uitleg 
over het proces en gaan ze onderzoeken hoe het 
was om in de fabriek te werken. Hiervoor kan  
een oud werknemer worden uitgenodigd (zie 
contactgegevens) die dient als primaire bron. 
Door middel van interview, een veelgebruikte 
methode van onderzoekers om aan informatie 
te komen,  komen de leerlingen er achter hoe 
het was om in de fabriek te werken. Als er geen 
beschikking is over iemand die geïnterviewd kan 
worden, kan de les worden ingevuld door het op 
internet laten opzoeken van informatie over de 
fabriek en het schrijven van een kort opstel over 
de aardappelzetmeelfabriek. 

Doel van de les
•  De leerlingen kunnen door het stellen van 

vragen aan een deskundige minimaal drie 
dingen te weten komen over werken in een 
aardappelzetmeelfabriek: 

•  Les zonder deskundige. De leerlingen kunnen 
aan de hand van het opzoeken van informatie 
op internet een kort opstel schrijven.

Werkvorm(en)
Horen 
Een oud werknemer wordt uitgenodigd om in 
de klas te komen vertellen over het proces van 
zetmeel maken in de fabriek. Hiervoor neemt 
hij een vereenvoudig schema mee aan de hand 
waarvan hij een en ander uitlegt. 

Zien
Na het deel van het fabrieksproces is het tijd 
om de man te interviewen over het werken 
in de fabriek. Elke leerling mag maximaal 
twee vragen formuleren en opschrijven op het 
antwoordvel. Bijvoorbeeld, hoe lang moesten 
ze werken, was het er erg warm, stonk het? 
Was het zwaar werk, kregen ze veel betaald 
etc. Geef ze eerst instructie over regels van het 
interviewen (zie antwoordvel). Daarna gaan de 
leerlingen om de beurt de vragen stellen. De 
antwoorden kunnen opgeschreven worden op 
het antwoorden vel. 
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Les zonder deskundige:
Leerlingen krijgen een korte introductiefilm 
te zien over de fabriek. Daarna gaan ze 
apart of in groepjes op internet op zoek naar 
informatie over de aardappelzetmeelfabriek. 
Bij de informatie staan diverse sites waarop 
naar informatie gezocht kan worden. 
Geef vooraf de stelling van het opstel ‘De 
aardappelzetmeelfabriek was belangrijk voor De 
Krim’. Door de informatie op internet kunnen de 
leerlingen zich een beeld vormen hoe belangrijk 
de fabriek voor De Krim was. 

Tip
Combineer de les met het maken van het 
opstel met een discussieles. Laat een of enkele 
leerlingen hun opstel voorlezen, zodat er door 
anderen op gereageerd kan worden.  

Doen
•  Nabespreken van het doel van de les: kunnen 

de leerlingen minimaal drie dingen opnoemen 
over het werken in de aardappelzetmeelfa-
briek?

•  Doel van de les zonder deskundige: kunnen 
de leerlingen een kort opstel schrijven aan de 
hand van informatie die ze op internet opzoe-
ken. 

Lesbenodigdheden
Uitnodigen oud werknemer.  
Gerrit Jan Hutten, 0524-571520/0642363232 
hutten.jonker@planent.nl

Bij les zonder deskundige: 
•  Beschikbare computers Introductiefilmpje
•  Uitprinten antwoordvellen 
•  Papier voor opstel

Tijdsduur
• les met deskundige 
• horen en zien: 30 minuten 
• doen: 15 minuten  
• les zonder deskundige 
• 1 lesuur 

Voorbereidende werkzaamheden
•  Nodig tijdig een werknemer uit (keuze uit lijstje 

met namen) bespreek telefonisch wat er van de 
werknemer verwacht wordt. 

•  Printen antwoordvellen
•  Printen van luchtfoto of klassikaal op digibord
•  Kies een opstelling voor het gesprek
•  Lees eventueel de achtergrondinformatie

Informatie
Ter voorbereiding kunnen onderstaande sites 
geraadpleegd worden: 
•  www.vloeivelden.nl
•  http://www.regiocanons.nl/overijssel/salland/

hardenberg/piepers-in-de-krim
•  www.archieven.nl zie leuk reclame filmpje op 

archieven.nl : (http://www.archieven.nl/index.
php/nl/zoeken?miview=ff&mivast=0&mizig=31
7&miadt=5&miaet=14&micode=2209&minr=13
94935&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc)

•  http://collectie.museumrotterdam.nl/
objecten/62670
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Opdracht- en antwoordformulier  
Werken in de Aardappelmeelfabriek

Je hebt vorig jaar gehoord over de geschiedenis 
van de fabriek. Maar wat gebeurde er precies in 
die fabriek? En hoe was het om daar te werken? 
Iemand die echt in de fabriek gewerkt heeft, kan 
daar nog veel meer over vertellen. Bijvoorbeeld, 
hoe lang moesten ze werken, was het er erg 
warm, stonk het? Was het zwaar werk, kregen ze 
veel betaald etc.  

Bedenk wat je graag wil weten van de werkne-
mer en formuleer twee vragen. Schrijf de vragen 
op het antwoordvel. Daarna gaan jullie om de 
beurt de vragen stellen. Schrijf ook het antwoord 
van de werknemer hieronder op.

Voor interviewen zijn een paar regels waaraan 
iedereen zich moet houden:
• Noem je naam
• Spreek rustig en duidelijk
• Kijk de werknemer aan als je je vraag stelt
•  Laat de werknemer uitpraten  
•  Ga pas het antwoord opschrijven als de 

werknemer klaar is met het geven van zijn 
antwoord

•  Bedank de werknemer voor het interview

Vraag 1

                    Antwoord

Vraag 2

                    Antwoord
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