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Docentenhandreiking  

Vondsten uit de grond

Samenvatting 
Wat doet een archeoloog? In dit lesprogramma 
krijgen de leerlingen antwoorden op deze vraag 
door middel van het bestuderen van verschillende 
dozen met vondsten uit het museum infocentrum 
Vechtdal. Het lesprogramma is ontwikkeld om 
leerlingen op een leuke en actieve manier ken-
nis te laten maken met archeologie. De dozen zijn 
geordend op een aantal thema’s (dieren, jagers, 
planten & bomen, gereedschap en eten & drin-
ken). De leerlingen mogen de vondsten oppakken 
zodat ze eraan kunnen voelen en ruiken. Ze leren 
wat de objecten voorstellen, van welk materiaal 
ze zijn gemaakt en hoe ze gebruikt werden. De 
leerlingen leren na te denken over archeologie en 
leren de koppeling met de vroegere leefwereld te 
maken. Hoe leefden de mensen in en rond Ber-
gentheim? Het belangrijkste is dat ze enthousiast 
gemaakt worden voor archeologie!

Leerdoelen
De leerlingen kunnen: 
•  de begrippen archeoloog, archeologie uitleggen
•  vondsten determineren op basis van materiaal, 

vorm en kleur

•  verklaren waarom vondsten een bepaalde vorm, 
materiaal en kleur hebben  

•  creatief nadenken over de gebruikswijze van 
oude vondsten

•  vertellen  waar mensen vroeger in Bergentheim 
het eerst zijn gaan wonen en waarom

Werkvorm 
Horen 
Groepsgesprek: de leraar neemt de leerlingen  
mee in de wereld van de archeologie. Vragen voor 
opening groepsgesprek: 
-  Wie heeft er wel eens iets bijzonders gevonden 

op straat of in een park? 
-  Hou oud was het?
-  Waaraan zag je dat?
-  Hoe kun je ontdekken hoe mensen vroeger  

leefden?

Na deze introductie gaan de leerlingen enkele 
filmpjes over archeologie bekijken. Aan het einde 
van de film wordt dit besproken en zijn de leerlin-
gen klaar om als archeoloog aan de slag te gaan 
(op school)!
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Zien  
Op school (olv amateurarcheoloog of niet, zie 
extra suggestie):
De leerlingen bekijken objecten per onderwerp 
die uitgestald staan op een tafel en krijgen de ge-
legenheid om rond te lopen. Wat is dit? Van welk 
materiaal is dit? Wat is ouder? Na deze rondtocht 
gaan ze aan de slag met de verschillende vonds-
ten uit de regio van Bergentheim.

Doen 
De leerlingen worden verdeeld in groepjes van 
4 en krijgen elk een vraag bij de objecten uit de 
doos. De leerlingen mogen 10 minuten nadenken 
over de opdracht uit de doos. Na het beantwoor-
den van de vragen worden de antwoorden klassi-
kaal besproken. De klas maakt een rondje langs 
de groepjes, die uitleggen wat hun opdracht was 
en wat hun bevindingen zijn.  De archeoloog geeft 
extra informatie over de vondsten. 

Digitaal filmbestand met de inleiding op  
Archeologie 
5x Vragenformulier per doos    
5x Dozen met archeologische vondsten   
• Jagers
• Dieren
• Gereedschap
• Eten & Drinken
• Planten & Bomen

Nabespreken
Bespreek de essentie van de les; wat doet een 
archeoloog en hoe doet hij dat? Wat kun je alle-
maal te weten komen door de vondsten? En wat 
heb je geleerd van de vondsten over hoe mensen 
vroeger leefden?

Extra suggestie
De les kan met en zonder vrijwilliger worden 
gegeven:

Zonder vrijwilliger:
•  Horen: docent introduceert les in groepsge-

sprek

•  Zien: introductiefilmpjes met kringgesprek 
•  Doen: bezoek museum* met vondsten daar 

ontdekken

Met vrijwilliger  
•  Horen: docent introduceert les in groepsge-

sprek
•  Zien: introductiefilmpje met kringgesprek en 

vragen voor archeoloog
•  Doen: leskisten met begeleiding archeoloog en 

opdracht op school
•  Doen: uitbreiding met zoekopdracht metaalde-

tector: de heer Horsman (amateurarcheoloog) 
heeft een metaaldetector. Als aanvulling van de 
les kan in de zandbak buiten een aantal munt-
jes begraven worden. De leerlingen vormen 
groepjes. Aan de hand van de vondst spoort  
iedereen met de metaaldetector een aantal 
muntjes op voor zijn groepje.

*Onder Informatie staat meer informatie over 
bezoek aan musea.

Begeleiding
Aanwezigheid archeoloog (hij neemt de 5 dozen 
met vondsten mee)
De aanwezigheid van twee begeleiders is ge-
wenst (i.v.m. controle in de les en begeleiding en 
evt. tocht naar museum)

Tijdsduur 
Voorbereiding docent: 30 min (vragenformulier 
printen en antwoorden, archeoloog uitnodigen , 
museum regelen, begeleiding regelen) 
Horen: 1 uur (inclusief het klassikaal bespreken 
en zien van film)
Zien & Doen: 50 min (vragen beantwoorden: 10 
min per doos) + (presenteren en bespreken do-
zen: 30 min)
Nabespreken: 20 minuten 
Tijdsduur
circa  2,5 uur.

Uitbreiding les ( metaaldetector): 1 uur
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Voorbereidende werkzaamheden
• Achtergrondinformatie bestuderen
• Vragen en antwoordformulieren printen
•  Tijdig data afstemmen en afspraken maken met 

de archeoloog Jan Horsman
•   Indien museumbezoek regelen begeleiding

Informatie
Musea: 
Info Centrum Vechtdal
Meiboomplein 4
7783 AT Gramsbergen
Tel: +31 (0) 524 56 1639
Fax: +31 (0) 524 56 3351
E-mail: info@infocentrumvechtdal.nl
Hier kan een speurtocht worden gedaan door het 
museum. De speurtocht gaat niet alleen over ar-
cheologie en duurt circa 30 min (11 vragen door 
het museum heen).
Ook kunnen hier de dozen met vondsten bekeken 
worden als alternatief voor in de klas. De formu-
lieren dan meenemen.
Er is meer te zien dan alleen archeologie.
Kosten voor scholen: ja, circa 1,50 pp

Oudheidskamer Hardenberg 
www.historiekamer.nl
Hier is een kamer met archeologie met opgra-
vingen uit Mariënberg. Er zijn geen eigen lesop-
drachten aanwezig. In april-mei worden de scho-
len gratis ontvangen. Meer informatie hierover 
staat op de website 

Websites 
www.archeos.nl

http://archeoloogindeklas.nl/archeos/de-archeo-
logie-van-nederland
(hier is achtergrondinformatie per periode met 
vondsten)

http://archeologie.startpagina.nl

http://www.archeologieopschool.nl
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Opdrachtformulier
vondsten uit de grond

Les 1   
Tijdvak: - 1850 
Beroep: archeoloog

Elk groepje krijgt één doos. Bij elke doos hoort 
één thema met een opdracht. De thema’s zijn:

1. Jagers
2. Dieren
3. Gereedschap 
4. Eten & Drinken
5. Planten & Bomen

1. Jagers
Vroeger werd er veel gejaagd in Bergentheim en langs de Vecht , er liepen veel dieren rond in het 
gebied. In de doos zitten voorwerpen die gebruikt werden voor de jacht. Maak een lijst van dieren 
waarop ze gejaagd kunnen hebben. Bedenk welk voorwerp ze, voor welk dier, gebruikten.  
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2. Dieren
Dit zijn onderdelen van grote dieren. Welke grote wilde dieren ken je die in Nederland leven? Zou één 
van deze botten van die dieren zijn? Lijkt het bot op een bot uit je eigen lichaam? En welk bot zou dit 
dan kunnen zijn? Hoe groot zou dit dier zijn?

3. Gereedschap
De voorwerpen in deze doos zijn gebruikt als gereedschap. Waar zouden ze volgens jou voor gebruikt 
zijn?
 

4. Eten & Drinken
De spullen in deze doos werden vroeger gebruikt om te drinken. Bedenk in welke volgorde  deze 
spullen gebruikt werden. Wat waren de functies? 

5. Planten & Bomen
De voorwerpen in deze doos komen uit de natuur. Maak een lijst van planten en bomen die jullie 
bijzonder vinden.  Van welk materiaal denken jullie dat de voorwerpen in de doos zijn? 
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Antwoordformulier 
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Jan Horsman beschikt over deze kennis. De leraar kan als extra voorbereiding dit formulier 
doornemen. 

Jagers
Dit zijn allemaal voorwerpen gebruikt voor de jacht. Maak een lijst van de dieren die hier mee 
gevangen kunnen zijn. 

Antwoord
- ossen, rendieren, elanden. Bijzonder, ook vissen! Er zit een netverzwaarder in de doos, dit werd 
gebruikt om visnetten te laten zakken. 

Nabespreking
Leerlingen laten demonstreren hoe ze tot deze oplossing zijn gekomen. Wat zouden ze zelf verbeterd 
hebben aan dit voorwerp zodat je beter kunt jagen?

Inhoud doos

Vuurstenen pijlpunt    Netverzwaarder        Dolk 
 
Dieren
Dit zijn onderdelen van grote dieren. Welke grote wilde dieren ken je die in Nederland leven? Zou één 
van deze botten van die dieren zijn? 

Antwoord
- reeën, zwijnen, herten,  zeehonden. De botten van de dieren zijn van soorten die niet meer 
voorkomen in Nederland. Ze leefden in een tijd dat het hier kouder was en minder bevolkt. 

Nabespreking
Hoe ben je tot de oplossing gekomen?

Inhoud doos
   

Elandgewei       Bot van een Oeros       Bekken (vermoedelijk oeros)   
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Gereedschap
De voorwerpen in deze doos zijn gebruikt als gereedschap. Maak een lijst van activiteiten waarvoor jij 
deze voorwerpen zou gebruiken. 

Antwoord
De voorwerpen werden gebruikt voor het schoonmaken van huiden van dieren, bouwen van tenten, 
snijden van voedsel. Krabbers maakten de huid schoon. Met klingen werd vlees gesneden en met een 
bijl werden o.a. tenten opgezet. 

Nabespreken
Waar heb je zelf aan gedacht en hoe zou je het voorwerp nog meer kunnen gebruiken?

Inhoud doos  

Bijl      Krabber                      Klingen                              
 
Eten & Drinken
De spullen in deze doos werden vroeger gebruikt om te drinken. Wat zouden deze mensen gedronken 
hebben en wat zou jij drinken? Schrijf vervolgens op waarvoor deze vondsten gebruikt werden. 

Antwoord
De Jakobakan bevatte het drinken, daar zat melk of water in. Bier werd ook veel gedronken. Het 
werd geschonken in drinknapjes en de grotere kannen met melk werden vaak schoongemaakt met 
heideborstels. 

Nabespreken
Vind je het handig drinkgereedschap? Hoe zou jij de beker gemaakt hebben?

Inhoud doos

Jakobakan                Drinknapje               Heideborstel    
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Planten & Bomen
De voorwerpen in deze doos komen uit de natuur. Waar denken jullie dat deze voorwerpen uit 
bestaan?

Antwoord
De voorwerpen in de doos zijn versteend hout en turf (gedroogd veen).

Nabespreken
Heb je zelf wel eens (delen ) van planten bewaard? Welke waren dat? (kastanje, gekleurd blad, tak)
Hoe zag het er later uit? Hoe is het denk je gekomen dat deze plantendelen er nu zo uit zien?

Inhoud doos

Versteend hout       Turf  
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