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Samenvatting 
In de les van groep 5/6 is er verteld over de 
stenen die door de ijstijd naar Steenwijk zijn 
gekomen. Deze les gaat hierop verder, maar 
dan niet over stenen maar over bodemvondsten. 
Archeologen graven deze vondsten op en 
daardoor leren ze over de allereerste bewoners 
van het gebied. In deze les gaan de leerlingen 
aan de slag met bodemvondsten. Ze leren 
daarbij niet alleen wat archeologie is en wat een 
archeoloog doet, ze gaan ook de bodemvondsten 
determineren. Hiervoor wordt een speciale 
kist met vondsten door het archeologisch 
depot ter beschikking gesteld. In de doos 
zitten echte archeologische vondsten. Laat de 
leerlingen er voorzichtig mee om gaan en laat ze 
handschoenen dragen (deze worden bij de doos 
meegeleverd). Het is geen ramp als er eens iets 
stuk gaat, maar benadruk dat deze vondsten 
echt uit de grond komen en heel oud zijn. 

Lesdoel
De leerlingen kunnen aan de hand van het 
bekijken van een korte film en het bestuderen 
van bodemvondsten uitleggen wat een 
archeoloog is en doet.

Werkvorm
Horen 
De leerkracht introduceert de les klassikaal:
•  Wie heeft wel eens iets onder de grond 

gevonden?
•  Denk je dat het oud was?
 •  Waaraan kon je dat zien?
•  Wie kent het begrip archeoloog?
•  Wat denk je dat zo iemand doet?
Daarna een introductiefilmpje (2 min) waarin  
het werk van een archeoloog wordt uitgelegd.  

Zien
De leerlingen gaan de aan de slag met de 
leskist, eventueel onder begeleiding van de 
studenten Archeologie van het Saxion.  Mocht 
het niet lukken deze studenten te regelen is de 
leskist ook zelfstandig te gebruiken.  De leskist 
wordt gevuld met vondsten uit het Regionaal 
Archeologisch depot en bevat dus echte vondsten 
waar de leerlingen mee aan de slag gaan. 
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In de doos zitten  plastic zakken met vondsten:
Dit zit er in de zakken:

1 = bot van een koe
2 = stuk van een pan
3 = stuk van een bord 
4 = stuk van een zeef
5 = kies van een koe
6 = onderkaak van een wildzwijn
7 = twee krabbers
8 = twee klingen
9 = bijl van steen 

10 = pijp (in twee delen)
11 = stuk van een diep bord
12 = stuk van een tegel 
13 = botje 
In de fotobijlage staan de vondsten per nummer 
aangegeven. 

De vondsten zijn te verdelen in 3 thema’s:
•  Dieren (vondst 1, 5, 6 en 13)
•  Gereedschap (vondst 7 , 8 en 9 )
•  Eten en drinken (vondst 2,3 , 4, 11 en 12)
•  overig (vondst 10 en 12)

Laat de leerlingen, eventueel  in groepjes, de 
vondsten bekijken. Met de handschoentjes 
aan mogen de leerlingen de vondsten ook 
aanraken. Laat ze nadenken en beredeneren 
over wat het zou zijn. Laat ze vervolgens de 
vragen op het opdrachtenformulier maken. Het 
antwoordenformulier biedt de docent informatie 
over de vondsten om de leerlingen te begeleiden

Doen
Klassikaal nabespreken van de les: Weten de 
leerlingen nu wat archeologie is en hoe een 
archeoloog te werk gaat?

Lesbenodigdheden
•  Leskist (die gedeeld moet worden met de 

andere school)
• Pennen / potloden     
• Determinatieformulieren    
•  Handschoentjes (zitten in de doos; kunnen 

gewassen worden als ze erg vies geworden 
zijn)

•  Introductiefilmpje over archeoloog:  
www.oversticht.nl, ga naar icoontje youtube 
en kies voor filmpje nummer 2.

 
Tip: extra begeleiding
Het is aan te raden de les te laten begeleiden 
door studenten archeologie van het Saxion 
college Deventer. Zij moeten in hun opleiding 
een  activiteit met betrekking tot publieksbereik  
doorlopen . Hiervoor zijn meerdere 
mogelijkheden, dus de student moet zelf 
aangeven of hij/zij dit project wil doen. Neem 
tijdig contact op met Roel Kramer:  
r.kramer@saxion.nl om samen te bekijken 
wanneer de les wordt gegeven en of er tot een  
match gekomen kan worden. 

Tijdsduur
2 lesuren (90 minuten)

Voorbereidende werkzaamheden
•  Belangrijk! tijdig contact opnemen met de 

studenten van Saxion als men wenst hiervan 
gebruik te maken.

•  lezen antwoordenformulier voor voldoende 
informatie over vondsten  
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10        Twee pijpenkoppen en 
stukje steel

13       Botje 

11 Stuk van een diep bord 12       Stuk van een tegel

 1       Bot van een koe  2       Stuk van een pan 3       Stuk van een bord 

 4       Stuk van een zeef  5       Kies van een koe 6       Onderkaak van een wild zwijn 

7       Twee krabbers  8       Twee klingen 9       Bijl
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1. Dieren
•   Vroeger liepen er veel wilde dieren in Nederland. Kleine, maar ook hele grote!  

Welke vondsten zijn van een dier?

Waarom denk je dat juist deze vondsten van een dier zijn?

•  Bekijk het bot.
Van welk dier zou dit bot kunnen zijn geweest?

Wat voor soort bot was het ? bijvoorbeeld van  onder-  of bovenarm, been, knie of iets anders  

•  Bekijk de kies. 
Van welk dier zou deze kies zijn geweest denk je?
En waarom?

•  Van welk dier zou deze onderkaak zijn geweest? 
Waar kun je dat aan zien?

• Wat is de laatste vondst? En waar kun je dat aan zien? 
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2. Gereedschap
•  Welke voorwerpen in de doos zijn gereedschap?

•  Van welk materiaal is het? Bijvoorbeeld van steen, keramiek, metaal, bot of iets anders?

•  Waar zou het gereedschap voor gebruikt zijn? Kijk goed naar de vorm!

• Van welke steensoort is de bijl? En waar kun je dat aan zien? 

•  Hoe kun je zien dat het een bijl is?

3. Eten en drinken
•  Een belangrijke taak van een archeoloog is bepalen  waar een voorwerp voor gebruikt is (of wat 

het voorwerp voorstelt), ook als het stuk is. Kijk goed naar de scherven. Kun jij bepalen wat het is 
geweest? Let goed op de vorm, de hoogte,  de grootte en diepte van de scherven. Je kunt kiezen uit:  
-pan  
-schaal 
-bord 
-zeef 
-diep bord  
Geef bij elke vondst aan waarom je denkt dat een pan, zeef of iets anders is
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• Van welk materiaal is het? Bijvoorbeeld van steen, keramiek, metaal, bot of iets anders?

•  Wat zouden mensen vroeger hebben gegeten en gedronken denk je?

4. overig 

•  Welke vondsten blijven nu over?

•  Wat zijn de witte vondsten?

•  Zijn ze nog heel?

•  Pijpen zijn altijd voorzien van een merkje: een soort stempel. Aan deze stempel kun je zien waar de 
pijp vandaan komt en soms zelfs wie hem heeft gemaakt! Bekijk de stukken pijp goed en kijk of je 
het merkje kunt vinden. Waar zit het merkje en hoe ziet deze eruit?

•  Hebben allebei de pijpjes een merk?
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•  Zijn de pijpjes hetzelfde? Zo nee, wat zijn dan de verschillen?

•  Wat is het vierkante witte ding met blauwe tekening?

•  Je ziet dat de bovenkant anders is dan de onderkant, hoe komt dat?

• In een van de hoeken zit een piepklein gaatje, waar zou dat van zijn? 

•  Je ziet dat er een blauwe versiering aanwezig is, hoe zou het geheel eruit gezien hebben?
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1. Dieren
•  Vroeger liepen er veel wilde dieren in 

Nederland. Kleine, maar ook hele grote! 
Welke vondsten zijn van een dier?

ANTWOORD: vondst 1, 5, 6 en 13

•  Van welk dier zou het grote  bot kunnen zijn 
geweest?

ANTWOORD:  Dit bot is afkomstig van een koe. 
Het is een middenhandsbeen. Dit soort botten 
werden door mensen gebruikt om mee te 
schaatsen. Schaatsen gemaakt van bot noemen 
we een glis. Als je  goed kijkt kun je zien dat er 
gaatjes zijn geboord om een touwtje/veter door 
te halen. Daarmee werd de glis onder de schoen 
vastgemaakt. En glijden maar!

•  Bekijk de kies. Van welk dier zou deze kies zijn 
geweest denk je? En waarom?

ANTWOORD: dit is de kies van een koe. Dat kun je 
niet alleen zien aan de grootte, maar ook aan de 
vorm. Een koe eet voornamelijk gras en planten 
en heeft dus helemaal geen scherpe snijtanden 
nodig. Door de platte bovenkant kon de koe zijn 
eten goed malen.

•  Van welk dier zou deze onderkaak zijn geweest 
en waar kun je dat aan zien?

ANTWOORD: Naast koeien liepen er natuurlijk nog 
veel meer dieren rond, zoals elanden, herten en 
zwijnen, maar ook kleine dieren zoals konijnen 
en vossen. Dit is een stuk van de onderkaak 

van een wild zwijn. Dat kun je zien aan de grote 
scherpe tand.

•  Wat is de laatste vondst? En waar kun je dat 
aan zien? 

ANTWOORD: een botje. De kanaaltjes waar de 
bloedvaten doorheen liepen zijn nog goed te zien

2. Gereedschap
•  Mensen hadden vroeger geen gereedschapskist 

met hamers en zagen. Gereedschap moesten 
ze zelf maken. Dit konden ze doen met stenen, 
botten en geweien, maar heel vaak gebruikten 
ze vuursteen.  
Welke voorwerpen in de doos zijn 
gereedschap?

ANTWOORD:  vondst 7 , 8 en 9  De vuurstenen 
klingen (2 stuks), de vuurstenen schrabbers 
(2 stuks) en de stenen bijl zijn gebruikt als 
gereedschap.

•  Waar zou het gereedschap voor gebruikt zijn? 
Kijk goed naar de vorm!

ANTWOORD:  De klingen werden gebruikt om 
bijvoorbeeld vlees te snijden. De randen van de 
klingen zijn hier scherp genoeg voor.
De krabber werd gebruikt voor het schoonmaken 
van dierenhuiden. Door de platte, ronde vorm 
kun je de krabber goed vasthouden, probeer 
maar eens.
De bijl werd gebruikt om bijvoorbeeld takken 
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mee af te snijden, kleine bomen mee om te 
hakken, dieren mee te slachten en te villen en 
huiden mee schoon te schrapen. 

•  Van welke steensoort is de bijl? En waar kun je 
dat aan zien? 

ANTWOORD: Van graniet , te zien aan de beetje 
rozige en zwarte kleur en de kleine glimmertjes 
die erin zitten.

•  Hoe kun je zien dat het een bijl is?
ANTWOORD: Aan de beetje spits vorm en aan de 
bovenkant is de bijl scherp gemaakt.

De bijl is  een neolithische  bijl (uit de nieuwe 
steentijd, misschien wel van hunebedbouwers, 
ook bekend als het Trechterbekervolk) Daar zat 
een steel aan. Alleen de steel was van hout en 
hij was bevestigd met pezen en dat is organisch 
materiaal. Dat is in onze hoge droge zandgrond 
niet bewaard gebleven. Links is een vuistbijl, 
rechts een neolithische bijl, met steel.
Overigens is de bijl in dit pakket niet echt oud, 
maar een voorwerp dat gemaakt is door mensen 
van onze tijd!

3. Eten en drinken
•  Een belangrijke taak van een archeoloog is 

bepalen wat  een voorwerp voorstelt, ook als 
het stuk is. Kijk goed naar de scherven en 
bepaal wat het is geweest. Let goed op de 
vorm, de hoogte,  de grootte en diepte van de 
scherven. Je kunt kiezen uit:  
-pan  
-schaal 
-bord 
-zeef

ANTWOORD: 
3 =  stuk van een bord;  te zien aan randje 

onderop
4 =  een stuk van een zeef; te zien aan gaatje 

erin
2 =  een stuk van een pan; te zien aan 

uitsteeksel (daar zat een houten handvat 
nog aan)

11  =  een stuk van een diep bord (te zien aan 
schuine  vorm)

•  Wat zouden mensen vroeger hebben gegeten 
denk je?

ANTWOORD: dit kan natuurlijk van alles zijn, denk 
aan vruchten die ze verzamelden, vlees van 
dieren waar ze op joegen, maar ook aan granen 
waar ze bijvoorbeeld een pap van maakten. Ook 
konden ze natuurlijk  gaan vissen! Dit deden 
ze niet met een hengel (dat weten we niet, we 
vinden geen hengels terug, maar dat wil niet 
zeggen dat ze die  niet gebruikt hebben…), maar 
met netten en fuiken.

4. overig 
•  Welke vondsten blijven nu over?
ANTWOORD: Nummer 12 en 13 

•  Wat zijn de witte vondsten (drie stuks)?
ANTWOORD: Pijpenkopjes en een steeltje 

• Zijn ze nog heel?
ANTWOORD: deze pijpjes zijn stuk, aan het kopje 
hoort een steeltje te zitten
•  Pijpen zijn vaak voorzien van een merkje: een 

soort stempel. Aan de stempel kun je zien waar 
de pijp vandaan komt en soms zelfs wie hem 
heeft gemaakt! Bekijk de stukken pijp goed en 
kijk of je het merkje kunt vinden. Waar zit het 
merkje en hoe ziet deze eruit?

ANTWOORD: Het merkje zit op het voetje, het 
kleine stukje onderaan de pijp. Het merkje heeft 
lettertjes erop staan 
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•  Hebben allebei de pijpjes een merk?
ANTWOORD: Nee, het pijpenkopje met het glazuur 
heeft geen merk

•  Zijn de pijpjes hetzelfde? Zo nee, wat zijn dan 
de verschillen?

ANTWOORD: Nee ze zijn niet hetzelfde, het ene 
kopje is glad en heeft alleen een klein versierd 
randje (stippeltjes) aan de bovenzijde. Het andere 
kopje heeft ribbeltjes en is aan de bovenzijde 
versierd met glazuur

•  Wat is het vierkante witte ding met blauwe 
tekening?

ANTWOORD: Een stuk van een tegel

•  Je ziet dat de bovenkant anders is dan de 
onderkant, hoe komt dat?

ANTWOORD: De bovenkant heeft een geglazuurde 
laag, aan de onderkant zie je dat het een 
gebakken tegel is. 

•  In een van de hoeken zit een piepklein gaatje, 
waar zou dat van zijn? 

ANTWOORD: Dat is waarschijnlijk  van het 
maatplankje. Om te zorgen dat het maatplankje 
niet weggleed tijdens het snijden van de klei, 
zaten er twee spijkertjes aan  om het plankje op 
zijn plaats te houden. Of het kan zijn dat het een 
zogenaamde scheepstegel is. Niet een tegel met 
een schip er op, maar een tegel die gebruikt is in 
een schip. Een schip heeft houten wanden, daar 
kan je niet werken met mortel oid. Dan moet 
je tegels vastspijkeren. Wanneer het glazuur 
ook in de gaatjes zit dan is de tegel echt als 
scheepstegel gemaakt, wanneer dat niet zien  is, 
kan het zijn dat er op later moment een gaatje in 
geboord is om hem vast te kunnen maken

•  Je ziet dat er een blauwe versiering aanwezig 
is, hoe zou het geheel eruit gezien hebben?

ANTWOORD: Dat kan van alles geweest zijn: 
bloemen, een voorstelling met Bijbelse 
betekenis, kinderspelen, bootjes of beroepen


