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Samenvatting 
Archeologen kijken naar het verleden en 
proberen aan de hand van vondsten te verklaren 
hoe mensen leefden. Een archeoloog vindt 
meestal scherven of stukken van voorwerpen 
terug (meestal geen hele voorwerpen) en moet 
aan de hand daarvan bepalen wat het is geweest 
en waar het voor diende. Soms vinden ze een 
heleboel scherven of stukken terug en moeten 
ze de stukken restaureren om te zien wat het 
was. In deze les gaan de leerlingen zelf een 
bodemvondst restaureren. 

Lesdoel: 
De leerlingen weten dat op een opgraving vrijwel 
nooit volledige voorwerpen worden gevonden 
en de leerlingen kunnen een bodemvondst 
restaureren. .

Werkvorm
Horen 
Vertel de leerlingen dat een archeoloog meestal 
alleen scherven terugvindt en bijna nooit een 
heel voorwerp. Bespreek in de klas waarom dit 

zo is. De archeoloog moet dus vaak puzzelen om 
te zien wat de scherven ooit zijn geweest.

Zien 
Laat op het digibord een aantal beelden zien 
van (deels) gerestaureerde voorwerpen. Je 
kunt op elke afbeelding  goed zien dat ze ooit 
stuk geweest zijn. Er zitten ook afbeeldingen 
van scherven bij; zo vindt een archeoloog 
dus de bodemvondsten en deze zijn zelfs al 
schoongemaakt, meestal zijn ze vies. 
 
Doen 
Laat de leerlingen in groepjes voorwerpen 
restaureren (zie benodigdheden en 
voorbereidende werkzaamheden). Kunnen ze 
zien waar welk stuk hoort? Bij de bodem of 
langs de rand? Sorteer de scherven op de tafel 
in verschillende hoeken. Als ze de bij elkaar 
passende stukken hebben ontdekt, worden 
ze aan elkaar geplakt met tape. Gebruik het 
vragenformulier om de leerlingen de vragen 
over het voorwerp te laten beantwoorden en laat 
ze een tekening maken.
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Tijdsduur
• Horen 15 min. 
• Zien 15 min.
• Doen 1 uur 
(2 lesuren in totaal)

Lesbenodigdheden
•  Scherven (niet te scherp en te klein) van een 

bord, pot, kan of kopje . 
Afhankelijk van aantal leerlingen en groepen 
eventueel voor elk groepje een ander voorwerp.
•  Eventueel tuin- of werkhandschoenen voor de 

leerlingen.
• Papieren plakband, schilderstape.
• Vragenformulier.
• Potloden/tekenmaterialen. 

Voorbereidende werkzaamheden
Wikkel een pot/bord/kopje in een theedoek en 
sla dit met een hamer voorzichtig kapot. Het 
voorwerp hoeft niet echt oud te zijn, het gaat om 
het restaureren zelf dus oud servies of van de 
kringloop kan ook, maar zoek dan wel naar een 
niet heel moderne versie of naar bijvoorbeeld 
een pot of voorwerpen die tegenwoordig niet veel 
meer gebruikt worden (melkkannetje etc). Zorg 
ervoor dat de scherven niet te scherp zijn en 
dat er niet teveel losse onderdelen zijn. Doe alle 
scherven in een doos of zak. 

Spreid scherven op tafels uit. U kunt de opdracht 
moeilijker maken door scherven van meerdere
voorwerpen door elkaar te leggen.

Kopieer de vragenformulieren.

Tip
Het kan best lastig zijn om iets te restaureren 
als je niet  weet hoe het voorwerp eruit zag. 
Maar dat is nu precies de uitdaging waar een 
archeoloog dagelijks mee te maken heeft. Om 
te voorkomen dat de leerlingen verveeld raken 
omdat het niet lukt kun je vooraf een foto maken 
van het object. Als blijkt dat een groep het niet 
voor elkaar krijgt, laat dan de foto zien zodat ze 
door kunnen werken. 
Het is sowieso leuk om aan het einde van de 
les te vergelijken wat het was en hoe het er 
gerestaureerd uit ziet. 
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