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Samenvatting
In deze les gaan de leerlingen zelf onderzoek doen 
naar hun familie. Wie allemaal tot je familie behoort,  
kun je vertalen in een schema. Dit schema wordt 
een stamboom genoemd. Een stamboom is een 
schema waarmee je aangeeft wie je familie is. Je 
kunt erop aflezen wie je ouders, overgrootouders 
en over-overgrootouders zijn, hoeveel broers en 
zussen je oma heeft, met wie je tante getrouwd is 
en hoeveel neven en nichten je hebt. Daarnaast kun 
je kijken wie welk beroep heeft en of er meerdere 
mensen hetzelfde beroep in de familie hebben (of 
een familiebedrijf).
 
Doel van de les
De leerlingen kunnen door het maken van een 
stamboom hun eigen familie tot minimaal 2 
generaties terugvinden en daaruit conclusies 
trekken bv of hun verdere familie ook al uit Sibculo 
kwam of niet. 

Werkvorm
Stap 1 
De docent introduceert de les en laat een kort 
filmpje zien over hoe achternamen zijn ontstaan 
(zie voor filmpje onder het kopje ‘Informatie’). De 
leerlingen bekijken ook verschillende stambomen op 
het digibord en de docent vertelt welke informatie 
ze bieden en hoe het werkt.

Stap 2
Elke leerling maakt op school zijn/haar eigen 
stamboom van zijn/haar familie. Leerlingen 
interviewen daarvoor thuis zoveel mogelijk leden 
van hun familie (ouders, opa, oma, tante, oom, 
minimaal 5. Zo komen ze erachter hoe hun eigen 
familie in elkaar zit.
Van alle personen in de boom proberen de 
leerlingen te noteren: naam, beroep, woonplaats, 
levensjaren. Daarnaast proberen de leerlingen 
samen met de ouders deze te maken, door 
geboortekaartjes, trouwkaartjes, pasfoto’s, 
overlijdensberichten, enz. op te speuren. 
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Onder staat een website van het Meerstens instituut 
die de leerlingen thuis kunnen gebruiken en tips die 
je ze mee kan geven. 

Stap 3
Bekijken van stambomen van de leerlingen en 
bespreken van  de essentie van de les voor de 
leerlingen; 
•  Tot hoever terug kun je nog informatie vinden? 
•  Welke familie heeft de langste geschiedenis in de 

omgeving? 
•  Zijn er familieverbanden tussen de stambomen te 

vinden?

Tijdsduur
Stap 1: een kwartier in de klas. 
Stap 2: huiswerk thuis en 1,5 uur in de klas. 

Lesbenodigdheden
•  Digibord 
•  A3 papier (voor het uittekenen van de stamboom)

Voorbereidende werkzaamheden
•  opzoeken links naar filmpjes en eventueel websites
•  stambomen (foto’s) op digibord klaarzetten 

Informatie 
•  Bij stap 1:  https://schooltv.nl/video/hoe-kom-

je-aan-je-achternaam-315000-verschillende-
achternamen-in-nederland/#q=achternamen 
(een kort filmpje over hoe achternamen zijn 
ontstaan).

•  http://www.schooltv.nl/video/een-stamboom-heb-
jij-er-ook-een/#q=stamboom  (een kort filmpje over 
onderzoek naar ouders en overgrootouders).

•  Bij het stap 2: http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb 
(vul je je achternaam invul en zie hoe  achternamen 
verspreid zijn over de gemeenten op een kaart van 
Nederland) geef de leerlingen de tip deze site thuis 
te bekijken.

Tips die meegegeven kunnen worden aan de 
leerlingen bij het maken van een stamboom:
•  Begin bij jezelf, zet jezelf onderaan, en werk vanaf 

daar naar boven.
•  Zet lijnen tussen jou en je ouders, en je ouders en 

hun ouders, enz.
•  Zet een man en vrouw die getrouwd zijn naast 

elkaar met een kruisje er tussen.
•  Maak verschil tussen mannen en vrouwen 

(bijvoorbeeld met een kleurtje of een teken).
•  Heb je geen opa of oma meer? Geef ze wel een 

plekje in je stamboom.
•  Kun je geen informatie vinden over je over-

overgrootmoeder? Laat het vakje dan leeg.

Websites
Centraal bureau voor genealogie (cbg)  
https://cbg.nl/
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