
Vuilnisbak archeologie

Lesopzet (duur: 60 minuten)
Gastles gegeven door Kayla Awdi en Yvonne Blaauw

Leerdoelen
● De leerlingen leren wat een archeoloog is;
● De leerlingen krijgen een besef van het begrip ‘waarde’;
● De leerlingen leren observeren, associëren en sorteren. 

Introductie project 'Ik zoek, ik vind'
De leerlingen gaan ongeveer een week aan de slag met het project 'Ik zoek ik vind'.

Introductiefilm en Kayla en Yvonne stellen zich voor.
In deze korte introductiefilm van ongeveer 3 minuten hebben wij een plotselinge ontmoeting met een 
echte archeoloog!

Vuilnisbak archeologie
Zoals Jurrien, de archeoloog in de introductiefilm zei: vaak zoeken archeologen op oude vuilnisbelten 
naar spullen van vroeger. Maar dat is toch hartstikke vies, een vuilnisbelt?
Wat zou je daar eigenlijk kunnen vinden? Kun je dan ook in een vuilnisbak zoeken als archeoloog?!

Kayla pakt de vuilnisbak voor haar en begint te grabbelen. Iehl! Maar daar zitten toch allemaal vieze 
dingen in? Ze pakt er een voorwerp uit. Wat is dit eigenlijk? Is dit voorwerp bijzonder, of helemaal niet 
zo bijzonder?

Wat houd je en wat gooi je weg?
We leggen twee matjes in de klas. Een bruine en een groene. De gevonden spulletjes uit de 
prullenbak leggen we op de groene mat (het gras), en de dingen die we weg zouden gooien op het 
bruine mat (terug in de aarde).
Misschien vindt de een iets wel prachtig mooi, en de ander zou het misschien wel weggooien!

De kinderen werken in groepjes van 2-3 kinderen (er zijn 10 vuilnisbakken). Om de beurt gaan ze 
grabbelen in de bak. Voel alvast wat er in zit! 

Wat je zou bewaren leggen de leerlingen om de beurt op de groene mat, en wat je niet bewaart op de
bruine. Wanneer bewaar je iets eigenlijk, en wanneer gooi je iets weg? Kan een oud blikje ook een 
schat zijn? Zou je iets wat stuk is, toch bewaren?

Ik zoek, ik vind
Het project Ik zoek, ik vind is nu ingeleid met de vuilnisbak archeologie! Archeoloog Jurrien floot een 
liedje in de introductiefilm, en nu hebben we dat zo in ons hoofd zitten.
Voordat we weer weg gaan, en de juffen en meesters verder kunnen met allerlei lessen over 
archeologie met de klas, gaan we samen een liedje zingen.

De leerkrachten vinden in de leskist een cd met het liedje, met én zonder muziek erbij. Ook zit hier de 
tekst van het liedje bijgevoegd. De leerkracht kan dus ten alle tijde tussendoor in het project het liedje 
met de kinderen zingen.
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De leskist

In de leskist zitten voorwerpen die aan het begin van iedere les naar voren komen. Deze voorwerpen 
vind je terug in de prezi. De volgorde van de lessen is zelf te bepalen. De prezi hoeft niet in een 
specifieke volgorde gebruikt te worden. Je kunt gemakkelijk met het pijltje doorklikken naar de door 
jou gewenste les om te geven. Het is goed om de prezi vooraf aan de lessen even door te kijken.

De voorwerpen: 

Zakje - Zandbak opgravingen 
Troffel - Puzzel een pastasaurus 
Touw en haringen - Schattenrovers 
Schepje - Zelf een schat in de verstoppen
Meetlint - Grottekeningen maken
Tandenborstel - Een schat uitpakken 
Mesje - Een fossiel maken 
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Zandbak opgravingen

Leerdoelen
● De leerlingen leren hoe een

archeologische opgraving in zijn
werk gaat;

● De leerlingen werken aan hun
ruimtelijke oriëntatie;

● De leerlingen krijgen besef van
het begrip ‘waarde’ en leren
voorzichtig met waardevolle
voorwerpen om te gaan. 

Benodigdheden
● Voorwerpen om te begraven 
● Haringen
● Touw
● Schepjes
● Tandenborstels
● Plastic zakjes

Voorbereiding

Steek de haringen in het zand aan de rand van de zandbak en span hier een touw omheen. Zo 
ontstaat er een echte archeologen werkplek. Verstop de schatten op verschillende plekken in de 
zandbak.

Lesopzet

Archeoloog Jurriën heeft onderzocht dat er bij jullie op het schoolplein veel mooie voorwerpen te 
vinden moeten zijn! Tijd voor de jonge archeologen om een echte opgraving te doen in de zandbak. 

Verspreid de klas in kleine groepjes over de zandbak. Hier mogen ze samen gaan graven tot ze iets 
vinden. Archeologen graven voorzichtig om de schatten niet te beschadigen. 
Wanneer de leerlingen iets gevonden hebben kunnen ze het voorwerp met een tandenborstel 
schoonpoetsen en stoppen ze het voorzichtig in een plastic zakje. 

Nabespreken

Wanneer alle schatten gevonden zijn laten de leerlingen aan de rest van de klas zien wat ze hebben 
gevonden. Kijk gezamenlijk goed naar het voorwerp en bespreek wat het zou kunnen zijn en waar het
voor gebruikt werd. 

Tips:
● De leerkracht kan van tevoren op een groot vel papier de omtrek van de zandbak tekenen, de leerlingen kunnen een 

kruisje op de kaart zetten met de vindplaats van hun schat. 
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Puzzel een pastasaurus

Leerdoelen
● De leerlingen leren

waarnemen;
● De leerlingen leren ordenen;
● De leerlingen leren sorteren. 

Benodigdheden
● Penne en eventueel macaroni
● Voorbeeld dino’s in prezi
● Bruin papier
● Lijm

Lesopzet

Archeoloog Jurriën vindt tijdens het
graven vak botten van dieren, maar
helaas heeft hij nog nooit een
dinosaurus bot gevonden. Dat gebeurt
namelijk niet zo vaak!

Dinosaurussen zijn dieren die wel
miljoenen jaren geleden leefden, toen
er nog geen mensen waren. Nu bestaan er helemaal geen dinosaurussen meer. 
Doordat archeologen botten, fossielen en voetsporen hebben gevonden van dinosaurussen weten we
hoe ze er uit hebben gezien en dat er veel verschillende dinosaurussen waren!

Een archeoloog vindt vaak losse botten en moet dan puzzelen met de botten om te kunnen bepalen 
hoe de dino er uit zag.

De leerlingen gaan net als een archeoloog een dinosaurus skelet in elkaar puzzelen, maar dan met 
pasta. Ze kiezen uit de prezi een dinosaurusvorm die ze leuk vinden en proberen deze op hun vel 
papier met pasta na te maken. 

Laat de leerlingen eerst zonder lijm puzzelen en de pasta op de goede plek leggen, als ze tevreden 
zijn kunnen ze het vast lijmen aan het papier. 

Eenmaal klaar lijkt het werk op een dinosaurusskelet in de grond!

Weetje
Nederland is een vrij nieuw stuk land, hier hebben dus niet veel dinosaurussen geleefd. Er is zijn in Nederland maar botten 
gevonden van één echte dinosaurus. 
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Schattenrovers

Leerdoelen
● De leerlingen maken kennis met

regels rondom archeologische
werkplaatsen;

● De leerlingen werken aan hun
motoriek.

Benodigdheden
● Oranje Hesje
● Gevonden voorwerp

Lesopzet

Archeoloog Jurrien gebruikte de oranje
pionnen en het gespannen lijntje zodat hij
de plek waar hij aan het graven was weer
goed terug kan vinden. Maar ook om te
zorgen dat anderen daar niet ook gaan
zoeken! Dat mag namelijk niet, stel je
voor dat iemand anders daar 's nachts
gaat graven en een echte schat vindt..

Toch gebeurt het wel eens dat iemand er toch stiekem gaat graven. Daarom blijft archeoloog Jurrien 
vaak op de plek, en doet gewoon daar een dutje! Als er dan een schatrover aankomt, hoort Jurrien 
het wel. Of toch niet?

Opstelling

1 van de leerlingen is in dit spel de archeoloog en krijgt een oranje hesje aan, deze zit in de leskist. 
Naast de archeoloog ligt een voorwerp, gevonden in de grond.
De archeoloog is heel erg moe, en gaat een dutje doen (leerling mag lekker toneelspelen!).
In het midden, in de cirkel gaat  de archeoloog liggen, met zijn of haar ogen dicht.

De andere leerlingen komen in een cirkel om de archeoloog heen staan. De juf of meester tikt 
zachtjes op de schouder van een van de andere leerlingen. Deze leerling is de schatrover!
Heel voorzichtig en zachtjes mag de schatrover het voorwerp wat naast de archeoloog ligt pakken.

Alle leerlingen mogen doen alsof er iets in hun handen ligt. Sluit wel je handen! De schatrover mag 
terug naar zijn/haar plek. Alle kinderen hebben nu gesloten handen.

De archeoloog wordt wakker. Huh?! De schat is weg!
De archeoloog mag raden wie van de kinderen de schatrover is. De archeoloog mag drie keer raden!
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Rotstekeningen maken

Leerdoelen
● De leerlingen maken kennis met

een communicatiemiddel uit de
prehistorie;

● De leerlingen leren beelden
vertalen naar hoe het leven van
prehistorische mensen zou zijn
geweest;

● De leerlingen leren
samenwerken.

Benodigdheden
● Bruin of grijs papier
● Wasco (vooral natuurlijke

kleuren)
● Voorbeelden  rotstekeningen in

prezi /eventueel aanvullen met
zelf opgezochte plaatjes

Opstelling

Hang op een muur in het klaslokaal allemaal vellen bruin of grijs papier. Van de grond tot iets boven 
het hoofd van de kleuters. Zo krijgen ze echt de ervaring om op een wand te tekenen, sommige 
leerlingen laag en anderen wat hoger. De leerlingen zijn dus gezamenlijk bezig met het maken van de
rotstekeningen. 

Optie
Mocht het lastig zijn om een groot stuk wand vrij te maken, dan kunnen de leerlingen ook gewoon 
achter hun tafeltje de tekeningen maken, deze kunnen later opgehangen worden. 
Voor de leerling die wel van een uitdaging houdt: het vel papier op de onderkant van het tafeltje 
plakken en tekenen alsof je in een echte grot zit!

Lesopzet

Het werk van archeoloog Jurriën is niet alleen maar het opgraven van oude spulletjes uit de grond. 
Soms gaat hij ook op reis naar oude donkere grotten waar héél lang geleden mensen leefden. 
Vroeger konden mensen nog niet schrijven, maar ze lieten hele mooie tekeningen achter op de muren
van grotten om te laten zien hoe hun leven was. Een archeoloog onderzoekt deze tekeningen om te 
leren over de mensen die duizenden jaren geleden in deze grotten leefden. 

Laat de leerlingen de voorbeelden zien van rotstekeningen. Wat kunnen zij, als jonge archeologen, 
allemaal herkennen? 

● Wat voor dieren zien de leerlingen allemaal?
● Zijn er ook mensen te zien? Wat doen de mensen? 
● Herkennen de leerlingen nog andere dingen? (bijv. handafdrukken, sporen van dieren, 

bootjes).

De leerlingen kunnen zien dat duizenden jaren geleden het leven heel anders was! Zij gaan nu zelf 
bezig met het maken van rotstekeningen, net als de mensen van vroeger! 
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Een Fossiel maken

Leerdoelen
● De leerlingen leren wat een

fossiel is;
● De leerlingen leren een

afdruk maken in klei;
● De leerlingen ontwikkelen

hun kleine motoriek.

Benodigdheden
● Zelfdrogende klei 
● Objecten die op school liggen
● Voorbeeld fossiel

Wat zijn fossielen? 

Fossielen zijn overgebleven stukken
van planten en dieren die héél lang
geleden leefden. Miljoenen jaren
geleden werden sommige planten en
dieren begraven in modder, klei of
zand. Andere dieren lieten
voetstappen achter. Heel langzaam
veranderden sommige planten en dieren in steen, net als sommige voetstappen. Dit noemen we 
fossielen.

Lesopzet

Ga met de klas naar de zandbak. Wat zien de leerlingen als ze met hun schoenen in het zand gaan 
staan? Als ze hun voet optillen zien ze een afdruk van de onderkant van hun schoen in het zand 
staan. Blijft deze afdruk nu voor altijd in het zand staan? 
Als het regent, of als we het zand gewoon omwoelen, dan is de afdruk weg!

Kan een dier of een plant ook een afdruk maken? Hebben de leerlingen wel eens sporen van dieren 
in het zand of in de sneeuw gezien? 
Laat de leerlingen deze in het zand tekenen. Kunnen ze een vogelpootje maken? Of de afdruk van 
een bloemetje? En hoe zou een de pootafdruk van een dinosaurus er uit zien?

Mensen kunnen afdrukken achter laten, maar dieren en planten dus ook! Soms vinden we de 
afdrukken terug van dieren en planten die wel duizenden jaren geleden gemaakt zijn! Deze afdrukken
noemen we fossielen! 

Laat de kinderen de voorbeeldfossielen zien en leg uit dat een fossiel een afdruk of een restje van 
een plant of dier is dat heel lang in de grond bewaard is gebleven en soms zo oud is dat het in steen 
is veranderd!

Nu gaan de leerlingen in de klas zelf een fossiel maken. Geef de leerlingen een stuk klei en laat ze 
hun gekozen voorwerp in de klei drukken. Laat ze het voorwerp er weer voorzichtig uit halen. Nu staat
er een afdruk van het voorwerp in de klei en hebben de leerlingen hun eigen fossiel gemaakt! 
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Een schat uitpakken

Leerdoelen
● De leerlingen leren over

aardlagen;
● De leerlingen leren een voorwerp

te analyseren door er goed naar
te kijken;

● De leerlingen leren associëren.

Benodigdheden
● Model aardlagen
● Een aantal schatten

(Trechterbeker, speerpunt,
dobbelsteen?)

● Verschillende aardetinten papier
● Spannende muziek

Een schat is vaak niet zomaar gevonden,
de archeoloog moet goed zijn best doen!
De grond bestaat uit verschillende lagen.
Hieraan kun je zien hoe oud iets is. De
oudste spullen liggen vaak het aller diepste, de archeoloog moet dus vaak door veel lagen heen 
graven om oude schatten te vinden. Het lijkt wel een beetje op een cadeautje uitpakken met heel veel
lagen papier. 

Lesopzet 

De leerlingen zitten in een kring. Een paar leerlingen hebben een schat in handen! Deze is ingepakt in
verschillende lagen papier. Een spannend muziekje begint te spelen en de leerlingen geven de 
schatten aan elkaar door, met de klok mee. Af en toe stopt de muziek. De spelers die de schatten op 
dat moment in handen hebben, mogen er een laag van het inpakpapier afhalen. Als de muziek weer 
begint, geven de spelers het pakje weer door. Het spel is voorbij als de schatten helemaal zijn 
uitgepakt. Welke schatten zullen de leerlingen ontdekken? 

De docent bespreekt vragenderwijs met de leerlingen welke schatten er uitgepakt zijn:
- Wat zou het zijn? - Welke kleur heeft het?
- Waar zou het voor gebruikt worden? - Welke vorm heeft het? 
- Is het zwaar/licht? - Zou het van man/vrouw/kind zijn geweest? 
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Zelf een schat verstoppen

Leerdoelen
● De leerlingen krijgen een besef van

het begrip ‘waarde’;
● De leerlingen krijgen een besef van

het begrip ‘tijd’;
● De leerlingen worden in aanraking

gebracht met hun persoonlijke
erfgoed.

Benodigdheden
● Een waterdicht doosje/kistje
● Versieringen
● Spulletjes van de leerlingen
● Schep
● Een goede verstopplaats

Lesopzet

Zou het niet leuk zijn als de leerlingen iets in
de grond zouden stoppen voor later?
Misschien vindt een archeoloog dan ooit wel
hun schat!

Zoek een doosje of een kistje uit waar geen water in kan komen en versier deze samen met de 
leerlingen als een echte schatkist!

De leerlingen stoppen er allerlei spulletjes in, die voor hen waardevol zijn.
Je kunt denken aan een knutselwerkje, een plastic speeltje, een foto… De leerling moet het wel voor 
altijd kunnen missen! 
Laat ook een briefje achter in de doos met de namen van de leerlingen. Als de schat ooit opgegraven 
wordt door een archeoloog dan weet hij/zij van wie de schat is geweest! Daar is de archeoloog vast 
blij mee.

Zoek vervolgens een goede plaats om de schat te begraven. Graaf daar een diepe kuil met een 
schep. Stop de schatkist in de kuil en schep de aarde terug.

Ziezo, de schatkist is nu goed verstopt! Misschien vindt een archeoloog de schat over honderd jaar 
wel! 

Tips: 
● Als de klas wat mooie plantjes plant op de plaats van de schat, weten ze altijd waar hij ook alweer is. 
● Na het begraven van de schat een schatkaart knutselen met een groot kruis op de plaats van de schat. 
● Deze opdracht kan gekoppeld worden aan rekenen door de voorwerpen te tellen. 
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Overige lessugesties

● Een duimpotje van klei maken
● Een museum met alle gevonden schatten in de klas openen
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Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Het beroep archeoloog

Om archeoloog te kunnen worden moet er een universitaire studie gedaan worden. Na de driejarige 
Bachelor mag je jezelf al archeoloog noemen. Met alleen een bachelor kom je als archeoloog echter 
niet aan het werk, daarvoor zul je je moeten specialiseren tijdens een één- of tweejarige Master 
opleiding. Iedere archeoloog heeft zijn eigen specialisme. Zo kan de ene archeoloog zich 
gespecialiseerd hebben in prehistorisch aardewerken, waar een ander zich met dierlijke resten bezig 
houdt. Na de studie zal een archeoloog zich vaak bij een archeologisch bureau aansluiten.

Een archeologische opgraving 

Gemeenten hebben de wettelijke verplichting om bij werkzaamheden waarbij de bodem wordt 
opengehaald vooraf archeologisch onderzoek te laten doen. De gemeente huurt hier een 
archeologisch bureau voor in. Eerst wordt er een vooronderzoek gedaan. Op oude kaarten wordt 
gekeken of er ooit nederzettingen op die plaats zijn geweest, in dat geval wordt er vaak van 
archeologisch waardevolle grond gesproken. 

Een opgraving begint meestal met een graafmachine die de bovenste laag aarde weghaalt en het 
werkvlak glad en strak maakt. De graafmachine kan best secuur werken en kan indien nodig zelf 
lagen van maar een centimeter wegschrappen. Wanneer er voldoende is weggegraven dat de 
archeologen kunnen zien wat er onder de grond ligt, gaan de archeologen zelf aan de slag met een 

schep. 

Waar archeologen vooral op letten zijn sporen. Sporen zijn 
verkleuringen in de aarde. Deze verkleuringen duiden aan dat er ooit 
iets heeft gezeten, zoals palen van een huis/boerderij of een waterput.

Aan de hand van voorwerpen die er in die laag aarde worden 
gevonden kunnen de archeologen bepalen hoe oud de sporen moeten
zijn. Vooral aardewerk is waardevol voor de datering omdat het altijd 
al aan mode onderhevig is geweest.

Wanneer er bij een opgraving voorwerpen gevonden worden, worden deze in een zakje gestopt met 
een inventariskaartje waar de gegevens van het object beschreven staan. Voorwerpen worden op 
soort bewaard: aardewerk bij elkaar, metalen, organisch materiaal, etc. 

Op locatie wordt op schaal een kaart getekend van de werkput. Op de kaart worden de gevonden 
sporen aangegeven en de vindplaats van voorwerpen. Zo weet men in de toekomst dat er op die plek 
een opgraving is geweest en wat er gevonden is. 
Van sporen en bijzondere voorwerpen worden tijdens de opgraving foto’s gemaakt. 

Na een opgraving begint het echte werk eigenlijk pas. Alle verzamelde informatie wordt in kaart 
gebracht en alle organische resten en gevonden voorwerpen worden bestudeerd. Als alles goed 
onderzocht is schrijven de archeologen een uitgebreid rapport en worden de voorwerpen in een depot
bewaard. 
Het kan soms wel twee of drie jaar duren voordat het onderzoek na een opgraving volledig is 
afgerond!
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Aardlagen 

De aarde waarin de archeoloog op zoek is naar sporen
uit het verleden bestaat uit verschillende lagen, die de
archeoloog goed onderzoekt. Vaak wordt er bij een
opgraving in een deel van het werkveld een diepere
sleuf gegraven waarbij de verschillende lagen aarde
goed te zien zijn. De lagen zijn te herkennen door het
kleurverschil. De aardlagen die redelijk aan de
oppervlakte liggen zijn veelal door menselijke ophoging
ontstaan. Men bouwt en verbouwt weer op de huidige
bewoningslaag. Meestal geldt: hoe dieper een voorwerp
wordt gevonden, hoe ouder het is. 

Fossielen

Simpelweg gezegd zijn fossielen versteende overblijfselen van organismen. 

Een fossiel kan ontstaan wanneer de overblijfselen van het organisme vrij snel bedolven worden 
onder bijvoorbeeld zand, klei of modder. Dit beschermt de overblijfselen tegen aaseters en zuurstof. 
Dit vertraagt het proces van verrotting. 
Op den duur vergaan zelfs harde botten, maar omdat ze helemaal bedekt zijn met grond duurt dit 
proces zodanig lang dat er in de grond holtes over blijven waar het organisme ooit lag. Dus we vinden
niet de echte botten van de dieren maar versteende afdrukken die er wel precies zo uitzien als de 
echte botten. 

Het kan ook zijn dat er stoffen, zoals calciet, in de beenderen doordringen en deze van binnenuit 
versterken en verstenen. Dan blijven wel de echte beenderen over!

De oudst gevonden fossielen zijn wel meer dan 3 miljard jaar oud!
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