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Inleiding

Het project De Bewaarplaats maakt deel uit van de leerlijn 

Mediaspoor van Plein C en gaat in de eerste plaats om het 

mediawijzer maken van leerlingen. Het middel om dat te 

bereiken is in dit geval voor groep 7 archiefonderzoek. 

Centraal staat hoe je informatie kunt verwerven uit historische 

bronnen. De leerlingen leren op school, waar je historische 

informatie kunt vinden en hoe je daar kritisch naar kijkt. Via 

een digibordpresentatie maken de leerlingen kennis met 

drie weeshuiskinderen uit begin 1900. Ze onderzoeken de 

historische bronnen over deze kinderen en maken op basis van 

deze informatie een eigen product: filmpje, verhaal, sketch of 

presentatie. Door de reflectie op hun eigen producten ontstaan 

inzichten die de leerlingen helpen wijs met media (en historische 

bronnen) om te gaan. 

Een bezoek aan het archief is facultatief en vindt plaats na les 

1 of les 4 van het project. In deze handleiding staat hoe u als 

archiefmedewerker een schoolgroep zo goed mogelijk kunt 

ontvangen in het kader van het project De bewaarplaats. Omdat 

elk archief een andere collectie heeft, moeten er nog wel 

opdrachten ontwikkeld worden bij de eigen archiefstukken. De 

opdrachten voor het Noord-Hollands Archief in bijlage 1 dienen 

als voorbeeld.

Doelstelling
De Bewaarplaats is ontwikkeld voor groep 7 van het  

Primair Onderwijs. Leerlingen van 10/11 jaar.

Leerdoelen
- beseffen dat als je bewaart, je ook selecteert

-  onderzoeken historische bronnen: bekijken, lezen, zoeken, 

conclusies trekken

- beseffen dat een archief selecteert

-  verwerken van feitelijke historische informatie in een eigen 

product (mediabron)

-  beseffen dat feitelijke bronnen een subjectief verhaal  

kunnen opleveren

- beseffen dat (historische) bronnen vaak niet volledig zijn

-  beseffen dat je meerdere betrouwbare bronnen moet 

gebruiken om een verhaal compleet te maken

-  beseffen dat onze blik op het verleden bepaald wordt door  

het heden.
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Aansluiting bij de kerndoelen  
-  Taal 1, 2 en 3: verwerven, uitdrukken, omgaan met informatie 

en argumenteren.

-  Taal 6: leren informatie en meningen te ordenen.

-  Oriëntatie op jezelf en de wereld, tijd 51: gebruik maken van 

eenvoudige historische bronnen.

-  Kunstzinnige oriëntatie 54, 55 en 56: zich uitdrukken in en 

communiceren via beelden en taal en kennis verwerven over 

en waardering krijgen voor cultureel erfgoed.

Mediaspoor
Mediaspoor is leerlijn voor groep 1 t/m 8 die door Plein C in 

opdracht van de provincie Noord-Holland is ontwikkeld,  

in samenwerking met plaatselijke en regionale partners van de 

scholen. Met Mediaspoor laat Plein C zien dat media-educatie 

niet ingewikkeld, abstract of duur hoeft te zijn. 

 

Deze doorlopende leerlijn legt dé basis voor vaardig en 

kritisch mediagebruik en kan eenvoudig een vaste plaats in 

het lesstofaanbod krijgen. De lespakketten voor groep 1 t/m 8 

van het basisonderwijs zijn gratis te downloaden of online te 

gebruiken op het digibord. 



4Lesmodule media-educatie groep 7

Inhoudsopgave

Inleiding  2
Doelstelling

Leerdoelen

Aansluiting bij de kerndoelen

Mediaspoor

Project opzet  De bewaarplaats 5
Les 1  Bewaren en archiveren  

Les 2  Bladeren in historische bronnen  

Les 3  Maak er wat van

Les 4  Presenteren en reflecteren  

Facultatieve les    Bezoek aan het archief

Digitaal archief

Facultatieve les De bewaarplaats: bezoek aan het archief 7
Inhoud: welke archiefstukken laat je zien?

Didactisch en organisatorisch: wat doe je?

Draaiboek  Voor rondleiders in het archief 8
Inhoudelijke voorbereiding

Benodigdheden

Voorbereiding 

Opzet programma

A. Introductie over het archief.  

B. Helft van de groep, rondleiding door de depots. 

C.  Helft van de groep, opdrachten in de ontvangstruimte  

en/of de studiezaal. 

D. Centrale afsluiting

Het Archief  Bijlage 1 10
Opdrachtenblad van het Noord-Hollands Archief

Opdrachten bij de krantenviewer

Opdrachten bij het Logboek van de binnenvader

Opdracht bij de foto’s

Colofon  14

Voorbeeld



5Lesmodule media-educatie groep 7

Projectopzet   De Bewaarplaats

Les 1 Bewaren en archiveren

In les 1 denken kinderen na over de keuzes die gemaakt worden 

bij het bewaren van hun eigen documenten, zoals vakantiefoto’s, 

en hoe zij zichzelf bijvoorbeeld presenteren op Facebook.  

Dit gebeurt aan de hand van een digibordpresentatie. Wat 

is de moeite van het bewaren waard? Wat gaat de (digitale) 

prullenbak in? En waarom eigenlijk? Via de persoonlijke archieven 

van kinderen nu wordt een verband gelegd met het werk van 

gemeentelijke en regionale archieven. De fotopresentatie op 

het digibord geeft leerlingen een beeld van het archief, wat 

er verzameld wordt, hoe het verzameld wordt, welke keuzes 

er gemaakt worden en hoe archieven door digitalisering 

beschikbaar gesteld worden aan het publiek. In plaats van deze 

fotopresentatie kan ook een archief in de omgeving bezocht 

worden.

Les 2 Bladeren in historische bronnen

In les 2 worden drie kinderen van rond 1900 geïntroduceerd. 

Het blijken weeskinderen geweest te zijn. Wat zouden de 

leerlingen van hen willen weten? Samen formuleren de 

kinderen vragen. In een circuit gaan de leerlingen in groepjes 

verschillende historische bronnen onderzoeken: kranten, foto’s, 

het ‘kinderboek’ en strafboek van de binnenvader. Kunnen de 

kinderen hun eigen vragen beantwoorden? En welke dingen 

ontdekken ze nog meer? Kinderen ervaren dat uit historische 

bronnen veel informatie te halen is en er bepaalde conclusies uit 

te trekken zijn. Maar ook dat niet alle vragen beantwoord kunnen 

worden.

Les 3  Maak er wat van

In les 3 gebruiken de leerlingen de opgedane historische kennis 

voor een eigen product. Dat kan variëren van een verhaal, een 

brief, een tekening, een filmpje, een powerpointpresentatie tot 

een sketch. In het proces ontdekken ze dat bij het maken van 

dit product de feitelijke historische kennis wordt aangevuld met 

algemene historische kennis en de eigen verbeelding.

Les 4 Presenteren en reflecteren

In de laatste les worden de producten aan elkaar gepresenteerd. 

De leerlingen reflecteren op de opgedane ervaringen. Ze 

beseffen dat de kennis over een andere tijd beperkt is. Dat 

er maar een bepaalde selectie historische bronnen bewaard 

is gebleven. Dat het verleden door een hedendaags bril 

bekeken wordt. En dat, net als in hun eigen product, ook in 

geschiedenisboeken, historische verhalen en films een deel van 

de informatie invulling is.

Overzicht Les 1

Overzicht Les 2
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Facultatieve les     Bezoek aan het archief

Na les 1 of les 4 kunnen leerkrachten een bezoek aan het 

archief inplannen. Doelstelling van het bezoek is leerlingen 

een kijkje achter de schermen te geven in het archief. In de 

archiefles worden de volgende vragen beantwoord: Wat wordt 

er verzameld? Hoe wordt er verzameld? Welke keuzes worden er 

gemaakt? En hoe stellen archieven hun collectie beschikbaar aan 

het publiek door digitalisering?

 

Digitaal archief
Dit project heeft als nevendoelstelling leerkrachten in aanraking 

te brengen met gedigitaliseerde archiefcollecties, zodat ook in de 

eigen lespraktijk gebruik wordt gemaakt van de collecties van het 

archief. 
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Facultatieve les  
De bewaarplaats: bezoek aan het archief

In de archiefles worden de volgende vragen beantwoord: Wat 

wordt er verzameld? Hoe wordt er verzameld? Welke keuzes 

worden er gemaakt? En hoe stellen archieven hun collectie 

beschikbaar aan het publiek door digitalisering?

Inhoud: welke archiefstukken laat je zien?
Op school doen de leerlingen onderzoek naar drie kinderen 

die rond 1904 in een weeshuis in Haarlem leefden, hiervoor 

zijn archiefstukken van het Noord-Hollands Archief gebruikt. 

Als leerlingen een regionaal, provinciaal of gemeentelijk archief 

in de eigen omgeving van de school bezoeken, in het kader 

van het project De Bewaarplaats, is het voor de hand liggend 

om hierbij aan te sluiten. Dit kan door ook archiefstukken uit 

een weeshuiscollectie te laten zien in de rondleiding en in de 

opdrachten. Als deze er niet zijn kunnen archiefstukken (foto’s, 

kranten, stukken van een school) gebruikt worden die het 

dagelijks leven van kinderen rond 1904 illustreren. 

Didactisch en organisatorisch: wat doe je?
Om kinderen ook actief aan de slag te laten gaan in het archief 

is de archiefles zo opgezet dat dat de helft van de groep een 

rondleiding krijgt en de andere helft opdrachten gaat doen. Na 

ongeveer 20 minuten wisselen de groepen. In het draaiboek voor 

de rondleiders, hieronder staat omschreven hoe de archiefles 

opgezet kan worden.

Een draaiboek biedt structuur en maakt het project gemakkelijk 

overdraagbaar. Dat is belangrijk als verschillende medewerkers 

en vrijwilligers het project uitvoeren.

In bijlage 1 staan de opdrachten die gedaan worden in het 

Noord-Hollands Archief, als voorbeeld. De vragen zijn gericht 

op het zelfstandig nadenken over- en interpreteren van- wat te 

zien en lezen is in de historische bronnen en laten ruimte voor de 

kinderen om zelf dingen te ontdekken.

Om het project in uw eigen archief uit te voeren moeten dus nog 

drie opdrachten bedacht worden bij de eigen collectie (stukken 

uit een weeshuiscollectie of stuken die het dagelijks leven van 

kinderen rond 1904 illustreren). 
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Draaiboek Voor rondleiders in het archief

Inhoudelijke voorbereiding
Lees de handleiding voor de leerkrachten en bekijk de 

digibordlessen (groep 7) op www. mediaspoor.nl, om te weten 

met welke voorkennis de leerlingen naar het archief komen en 

daar bij aan te sluiten.

Benodigdheden
Twee à drie archiefdozen met kopieën van historische bronnen, 

potloden, gum, puntenslijper en 6 opdrachtbladen.

Bij gebruik digitale beeldbank twee computers in de studiezaal.

Voorbereiding 
Leg de benodigdheden klaar in de ruimte waar de groep 

ontvangen wordt en opdrachten gaat doen. 

Opzet programma
Het programma duurt 60 à 75 minuten. Afhankelijk van de 

spanningsboog bij de kinderen.

-  Jassen en tassen ophangen. 5 min.

A.  Introductie over het archief.  15 min.

B.  Helft van de groep, rondleiding door de depots. 20 min.

C.  Helft van de groep, opdrachten in studiezaal/

ontvangstruimte.  20 min.

- Groepen wisselen

D.  Centrale afsluiting met ruimte voor vragen. 10 min.

- Jassen, tassen en toiletbezoek.  5 min.

A. Introductie over het archief.    
De verhaallijn van de introductie:

Vraag aan de kinderen of ze de fotopresentatie over het archief 

op school gezien hebben. Zo ja, dan kunnen ze al veel vragen 

beantwoorden. 

- Dit project heet De Bewaarplaats, waarom? 

- Wat zijn de taken van een archief? 

- Hoe wordt dat aangepakt?

- En wat kun je vinden in een archief?

- Hoe gedraag je je in een archief?

Probeer in het verhaal zoveel mogelijk bruggetjes te maken met 

de belevingswereld van de leerlingen en de leerlingen er ook bij 

te betrekken door middel van vragen, bijvoorbeeld:

- Bewaar je zelf spullen? 

- Heb je daar een speciale plek voor? 

- Bewaren hun ouders spullen/belangrijke papieren, welke? 

- Hoe zorg je er voor dat je snel spullen terug kan vinden? 

- Hoe doen je ouders dat? 

- Of hoe gebeurt dit in een bibliotheek? 
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-  Hoe kies je welke spullen je wel of niet wilt bewaren? 

Bijvoorbeeld werk dat je op school gemaakt hebt. 

-  Stel alle computers in huis worden gestolen is dat erg? (De 

computer als bewaarplaats.)

B. Helft van de groep, rondleiding door de depots.
In de rondleiding krijgen de leerlingen een beeld van de 

verschillende soorten archiefstukken. En de verschillende 

manieren waarop deze bewaard worden: de rolkasten, de 

archiefdozen, de computer met beeldbank en krantenviewer, de 

lades met kaarten etc. 

De voorbeelden die er uit gelicht worden moeten tot de 

verbeelding van kinderen spreken. Bijvoorbeeld:

- een oude, kleurrijke en tekenachtige kaart, 

- een oorkonde met meerdere lakzegels,

- geschreven stukken uit de collectie van een weeshuis, 

- foto’s van kinderen, 

- kranten met advertenties waarin de prijzen in centen staan,

-  vreemde stukken als een elpee van een plaatselijke band, een 

album amicorum met een haarlokje, een poëziealbum.

  

C.  Helft van de groep, opdrachten in de 
ontvangstruimte en/of de studiezaal. 

  
Het Archief - Bijlage 1 - Voorbeeld opdrachtenblad van het 

Noord-Hollands Archief. (zie pag. 10 t/m 13)

- Leg kort uit wat de bedoeling is. 

- Verdeel de groep in drie groepjes. 

-  Elk groepje begint bij een andere opdracht, bijvoorbeeld: 

twee groepjes doen de opdracht bij de archiefstukken in de 

archiefdozen en één groepje werkt in de studiezaal aan twee 

computers op de beeldbank.

-  De antwoorden worden op het opdrachtenblad ingevuld. 

- Na ongeveer zes minuten wordt er gewisseld. 

D. Centrale afsluiting
Bespreek met de kinderen de opdrachten. Geef ze de kans om 

zelf antwoord te geven en vraag ook hoe ze tot antwoorden zijn 

gekomen.
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Naam:

Groep:

Opdrachten bij de krantenviewer

Je kunt op de website van het archief een groot deel van de kranten van het archief 
bekijken op de krantenviewer. Ga naar de site van het archief. Klik op KRANTEN zoeken. 

Zoek het Haarlems Dagblad van 26-05-1910. Bij zoekopdracht vul je niets in. Bij beperken 
op vul je de datum in. Je vinkt alleen het Haarlems Dagblad aan. En drukt op zoeken.

1. Hoeveel kost één krant?                                                                                                                                                                                                                                           

2. Wat is het belangrijkste nieuws op deze dag?                                                                                                                     

 

 

3. Blader de krant door, zoom in en lees stukjes. Noem 6 verschillen met de krant van nu.

 

1                                                                                                                                                                                                                                            

 

2                                                                                                                                                                                                                                            

 

3                                                                                                                                                                                                                                            

 

4                                                                                                                                                                                                                                            

 

5                                                                                                                                                                                                                                            

 

6                                                                                                                                                                                                                                            

Voorbeeld

Het archief - Bijlage 1 - Lesmodule media-educatie groep 7
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Naam:

Groep:

Opdrachten bij het Logboek van de binnenvader

Dit zijn kopieën uit het logboek van de binnenvader. Hierin schreef hij over de 
gebeurtenissen in het weeshuis. Deze bladzijden gaan over het jaar 1908.

1. Over welke gebeurtenissen schrijft de binnenvader zoal?

 

 

2. Wat gebeurt er op 25 mei?

 

 

3. Wat gebeurt er op 26 mei?

 

                                                                                                                                                                                                                                         

4. Wat betekenen de afkortingen,

 

HM =                                                                                                                                                                                                                                          

ZKH =                                                                                                                                                                                                                                         

5. Welke koningin kwam op bezoek?                                                                                                                                     

 

 

6. Waarom schrijft de binnenvader in het logboek?

 

                                                                                                                                                                                                                                         

Voorbeeld

Het archief - Bijlage 1 - Lesmodule media-educatie groep 7
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Opdracht bij de foto’s
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Naam:

Groep:

Dit zijn allemaal foto’s van het weeshuis. 

Leg de foto’s op de goede volgorde in een rij, van oud naar jong.  

Als je ze omdraait zie je een woord. Welk woord is het?

                                                                                                                                                                                                                                         

Voorbeeld

Het archief - Bijlage 1 - Lesmodule media-educatie groep 7
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Colofon

Deze lesmodule is onderdeel van Mediaspoor, een doorlopende 

leerlijn media-educatie & cultuur. De lesmodule is ontwikkeld 

in opdracht van Plein C. Op www.mediaspoor.nl zijn alle 

onderdelen van deze lesmodule te downloaden. 

Projectgroep:  Mieke van Schie en Niek Hoitink - Dreefschool  

Saskia van der Putten - Brede school Parkrijk  

Esther van Velden - Noord-Hollands Archief

Ontwikkeling lespakket: Marije Visser

Grafisch Ontwerp: Explanation Design, Haarlem 

Projectleider: Marijke Schäuikes

Eindredactie: Marijke Schäuikes

Foto’s archief les 1: Paul Maessen

Archiefstukken: Collectie van het Noord-Hollands Archief

Plein C is onderdeel van Cultuurcompagnie Noord-Holland

Postbus 3043

1801 GA Alkmaar

(072) 850 28 00

www.pleinc.nl

info@pleinc.nl 

Mediaspoor is mogelijk gemaakt door subsidie van de  

Provincie Noord-Holland. 

Explanation Design
Laat zien hoe het zit
Scheepmakersdijk 4

MVC-MarijeVisserKaartje WT  17-11-2009  15:54  Pagina 1
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