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In samenwerking met Natuurcentrum de Maashorst.  

‘Kruip in de huid van een archeoloog’ is een project waarbij de kinderen meer te weten komen over wat een 

archeoloog doet. In vijf lessen leren de kinderen van alles over archeologie en hoe dat je zelf een archeoloog 

kunt zijn.  

PROJECTBESCHRIJVING 

In het project wordt er veel aandacht besteed aan het onderwerp archeologie. Daarbij verwerven de leerlingen 

kennis rondom het tijdvak van de jagers en verzamelaars en de romeinse tijd. Het project is actueel doordat er 

nog altijd veel opgravingen zijn. In de Maashorst wordt er op het moment nog steeds veel gevonden. Denk 

hierbij aan een Romeinse put. Dit is gevonden op het terrein in Uden waar nu het ziekenhuis staat. Het doel is 

om de leerlingen te laten weten hoe dat geschiedenis in zijn werk gaat en wat daarbij de taken van een 

archeoloog zijn. Om dit te bereiken zijn er 5 lessen ontworpen. Helaas zijn alleen de eerste drie nog maar 

uitgevoerd i.v.m. COVID-19. Les 4 en 5 worden nog uitgevoerd. Door COVID-19 hebben wij ook geen excursie 

kunnen uitvoeren naar het Natuurcentrum de Maashorst.  

LES 1 TIJD VAN JAGERS EN VERZAMELAARS/ARCHEOLOOG  

In de eerste les staat centraal wat een archeoloog is. De leerlingen weten dat zij geschiedenis onderzoeken, 

maar hoe doen zij dat? En wat weten de leerlingen er al over? Daarnaast gaan zij terug in de tijd van de jagers 

en verzamelaars. Wat zien wij in het heden daarvan nog terug? Wat zijn de verschillen van toen en nu? 

LES 2 DE ROMEINSE TIJD  

De volgende les gaat over de Romeinse tijd. Om het mooi over te laten lopen, hebben wij gekeken naar de 

vorige les. Wat kwam toen aan bod? Met een mini quiz is de voorkennis over de tijd van de romeinen 

geactiveerd. Wat zien wij nu nog terug van die tijd? Zijn er veel verschillen met de tijd van de jagers en 

verzamelaars?  

Vervolgens kregen de leerlingen de leskist over de Romeinse tijd te zien. Deze is te leen bij externe instantie 

Stadsarchief Oss. De leerlingen kregen voorwerpen en een kaart met vragen. Met behulp van de vragen, gaan 

de kinderen op onderzoek uit naar het voorwerp. Wat is de functie? Met wat voor materiaal is het voorwerp 

gemaakt?  

LES 3 REKENEN MET ROMEINSE CIJFERS 

In het project komt rekenen terug door te rekenen met Romeinse cijfers. Dit is gekoppeld aan het 

handelingsmodel en hoofdfasen leerlijn. Daarbij hebben wij ook gekeken naar het verschil qua cijfers nu en de 

Romeinse cijfers. Wat zijn de verschillen? Waarom is het nu anders? 

LES 4 BRIEF NAAR EEN ARCHEOLOOG  

In iedere les komt taal aan bod. Echter ligt de focus op een brief schrijven naar een archeoloog. In de brief 

kunnen de leerlingen vragen stellen als: “Waarom bent u archeoloog geworden?” En andere vragen die zij 

hebben.  



LES 5 GROTTEKENING 

In les vijf gaan de kinderen aan de hand van een verhaal een eigen grottekening maken. Er wordt een verhaal 

verteld, wat zij vervolgens op papier uitbeelden. Iedereen mag hier zijn of haar eigen draai aangeven. 

Vervolgens presenteren zij dit in een ‘mini-museum’ waarbij iedereen uitlegt wat er in hun tekening gebeurt.  

EXTERNE INSTANTIE 

Natuurcentrum de Maashorst is een ANBI-instelling gevestigd in een monumentale boerderij. Het binnen- en 

buitenterrein vormen samen een tentoonstelling over de Maashorst. De tentoonstelling is bedoeld voor jong 

en oud. Het vertelt veel over het gevarieerde landschap van de Maashorst, de geschiedenis van het gebied en 

de bijzondere geologische verschijningen.  

Het Natuurcentrum heeft mij geholpen met mijn project over ‘kruip in de huid van een archeoloog’. Tijdens een 

bezoek aan het Natuurcentrum heb ik erg veel informatie gekregen. Er is daar een hele wandelroute die ik heb 

afgenomen, omdat ik daar met de leerlingen heen wilde gaan. Er is daar heel veel te zien. Veel leerlingen 

kennen de Maashorst, maar kennen niet de geschiedenis ervan. Samen met het Natuurcentrum zouden wij de 

leerlingen daar meer informatie over geven.  

 PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

Doordat mijn project nog niet afgerond is, heb ik nog geen projectresultaten. Echter heb ik mij persoonlijk wel 

ontwikkeld. Geschiedenis en beeldende vorming vind ik beide erg interessant, maar hoe koppel je dit samen in 

een les? Met hulp van mijn externe instantie en de vakdocenten heb ik erg leuke lessen ontworpen. In het 

begin vond ik dit erg lastig en vond ik het lastig om daar hulp bij te vragen. Het opzetten van dit project heeft 

mij in laten zien dat je twee hele verschillende vakken goed samen kunt koppelen. Daarbij heb ik er ook 

rekening mee gehouden dat er wel betekenis zat in de lessen, om het interessant te houden voor de leerlingen. 

Helaas heb ik mijn project nog niet kunnen afronden, waardoor ik de resultaten nog niet heb van mijn project. 

Tot nu toe vind ik het een geslaagd project 

 

Meer weten over dit project? Neem contact op via: sarah.kuijpers@student.fontys.nl 
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