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Samenvatting 
Archeologen kijken naar het verleden en 
proberen dat aan de hand van vondsten te 
verklaren hoe mensen leefden. Alles wat we 
nu produceren geeft een beeld van wat wij 
doen en hoe wij werken en leven. Aan de hand 
van beelden en groepsgesprekken worden 
leerlingen geprikkeld om zich bewust te worden 
over wat ‘van deze tijd is’. En wat laten wij achter 
voor archeologen van de toekomst. En kan je 
nog zien als archeoloog van de toekomst of wij 
gebonden zijn aan onze directe omgeving?
Met een creatieve opdracht maken leerlingen 
een voorwerp van deze tijd met materialen van 
deze tijd.

Aan de orde komt tijdsbesef en wat de tijd 
waarin de leerlingen nu leven typeert.
De archeoloog van de toekomst vind dingen van 
nu en probeert  ze te dateren en te verklaren 
waar ze voor dienden. In Amsterdam is met 
het graven van de Nood-Zuidlijn een heel team 
archeologen aan het werk geweest. Hiervan is 
een boek gemaakt met ook vondsten van nu. Het 
geeft een overzicht van wat wij nu achterlaten 
(jonge archeologie).

Leerdoelen
De leerlingen kunnen: 
•  Kunnen voorbeelden noemen van 

gebruiksvoorwerpen die we nu gebruiken 
en die vroeger ook werden gebruikt. Ze 
kunnen enkele verschillen aangeven tussen 
gebruiksvoorwerpen van vroeger en nu.

•  Leerlingen kunnen voorbeelden noemen van 
hoe wij onze eigen geschiedenis opruimen

•  Leerlingen kunnen typerende elementen uit 
onze tijd verbeelden in een kunstvoorwerp

Werkvorm
Horen 
Kleine terugkoppeling van archeologie uit les 1 
en uitstapje maken naar de toekomst; 
Wat weet je nog van de vorige les: wat doet een 
archeoloog en hoe doet hij dat?.
Dan : wat is nu tijdsbepalend voor archeologen 
in de toekomst. Werken zij op dezelfde wijze 
om vondsten op te graven? Wat kun je straks 
nog terugvinden? Wat heeft een archeoloog 
als aanknopingspunt om zijn vondst te dateren 
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en duiden? En hoe weet je waar het voor werd 
gebruikt? Hoe zie je of vondsten uit Bergentheim 
komen? 

Zien
Docent introduceert les: op digibord beelden 
tonen van archeologische vondsten: wat hebben 
we in de vorige les (groep 5 en 6) gezien en wat 
was het ook al weer. Wie weet nog hoe oud het 
is?. 
Vervolgens aanvullen met beelden van (afval) van 
nu uit het tijdschrift (kan digitaal getoond op het 
bord of in het tijdschrift zelf). Het zijn beelden 
van de noordzuid lijn in aanbouw in Amsterdam, 
ook wel jonge archeologie genoemd.
Mogelijke vragen in groepsgesprek;
•  Wat zie je en wat is het? 
•  Hoe oud is het? 
•  Wat vind je hier straks nog van terug? 
•  Hoe lang blijven voorwerpen eigenlijk bestaan?
•  Als je 100 of 1000 later wordt geboren; wat zou 

je dan terug kunnen vinden van nu?
•  Plastic vind je overal; wat zegt dat over de 

mens van nu?
•  Is dat erg?
•  Kan je straks nog zien als archeoloog of 

mensen anders woonden en leefden in 
Bergentheim of bijvoorbeeld China? En tussen 
Bergentheim en Zwolle of Hardenberg?

Daarna of in plaats van beelden: filmpje van 
youtube van Steve Jobs.
Vragen naar aanleiding bij filmpje van Steve 
Jobs:
•    Kun je zien aan de voorwerpen hoe oud ze zijn,  

en hoe dan?
•  Heb je zelf wel eens wat begraven? 

Wat en waarom?
•  Heb je zelf wel eens wat gevonden, 

opgegraven?
•  Wat vind je van wat ze gevonden hebben in het 

filmpje? Is het een spannende vondst?
•  Kun je zien of het heel oud is? En waaraan kan 

je dat zien?
•  Hoe lang duurt het voordat afval is vergaan? 

Plastic, papier, hout, metaal?

Doen
Klassikaal: maak een lijst met voorwerpen van 
nu en bepaal samen hoe lang het duurt voor ze 
zijn vergaan. Gebruik daarbij het afbraakschema 
uit de bijlage. 

Nabespreken
Bespreek de essentie van de les; een archeoloog 
probeert met de vondsten in de bodem een 
beeld te vormen over hoe mensen leefden in een 
bepaalde tijd.
Deze tijd laat andere sporen na dan vroeger; veel 
is maakbaar in deze tijd. Wat je hier vind kan je 
ook in China vinden. Gebruiksvoorwerpen van 
heel vroeger hebben wij nu ook nog alleen zien 
ze er anders uit (materiaal,vorm).
In deze tijd laten wij ook kunst achter, dat kan 
ook als een optelsom van bestaande materialen.

Tijdsduur
Halve dag en kan uitgebreid worden. Zie onder 
suggesties 

Lesbenodigdheden
•  digibord
•  uitprinten (zie opdrachtformulier en 

antwoordformulier)
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•  http://www.youtube.com/
watch?v=UKM1DoDKH-U

•  Boekjes FRiet

Voorbereidende werkzaamheden
•  Voorbereiding kinderen: meenemen van 

voorwerpen/ afval

Extra suggestie
•  De opdracht kan uitgebreid worden door 

het inschakelen van het M.I.K.C. Een 
kunstenaarscollectief dat onder begeleiding 
met de kinderen aan de slag gaat. Er is een 
diashow wat het onderwerp inleidt. Informatie 
bij: Bertine Bosch. Voor de workshops maakt 
het MIKC een site om in te werken en een 
expositie plek met een gedeelte van het archive 
2013 (archeologie for the future)Verder hebben 
we tafels nodig om aan te werken. 
Gereedschap brengt MIKC mee en 
materiaal kunnen leerlingen zelf verzamelen.
De kosten zullen per leerling ca 5, - euro 
bedragen. 
Er wordt in kleine groepjes gewerkt.  
10 á 15 leerlingen per workshop van 1,5 uur 
(all in) 
Exc. reiskosten kunstenaar (20 cent p/km) 
Informatie bij : Bertine Bosch 
MIKC Postadres Noorderhagen 35  
7491 AP Delden

•  Cultuurkoepel Vechtdal. Zij coördineren 
het buitenschools cultureel aanbod in de 
gemeente en hebben daarvoor ook contacten 
met Superstart.

•  Superstart uit Hardenberg doet  ‘Community 
Art’ projecten.  Dus gezamenlijk (met de 
hele community) een kunstwerk van bv. 
afval maken.Buitenschools kan het ook 
gesubsidieerd worden via de cultuurkoepel, 
ook hier zijn kosten aan verbonden

•  Verzamelen van gebruiksvoorwerpen voor 
kunstobjecten. Kunstobjecten maken. De 
objecten kunnen tentoongesteld worden en 
daarna opgeslagen.

Informatie
Bron beelden:  
http://www.overijssel.nl/thema’s/cultuur/
cultureel-erfgoed/archeologie/archeologisch-
depot/
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Opdracht- en antwoordformulier  
Archeologie van de toekomst

Je mag  straks iets maken voor de archeologen 
van de toekomst. Wat wil je dat zij van jouw 

voorwerp moet begrijpen? Wat vertelt het over 
jou? Hoe weten ze dat dit uit Bergentheim komt?

Schrijf eerst een aantal dingen op:

Mijn voorwerp gaat over:

(denk bijvoorbeeld aan muziek, beweging, kunst, verhaal, object, handig voorwerp, spelletje)

Ik denk dat het iets van deze tijd is omdat:

Ze kunnen zien dat het uit Bergentheim komt omdat:

Maak een archeologische omschrijving van het voorwerp die de archeoloog in de toekomst zou 

kunnen maken als hij jou voorwerp vind:
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