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Dagproject ‘Sporen uit het Twentse Verleden’ 
Raamwerk Versie A (zonder workshops) 
 

Groep Titel Disciplines Lesduur  Thema/ onderwerp Inhoud Eindresultaat Extra info 

1-8 Kick-off Erfgoed 
Drama 
Geschiedenis 

30 minuten Hoe leefden 
mensen in Twente 
100 jaar, 200 jaar 
en 5000 jaar 
geleden? 

De kinderen maken door middel van een toneelstukje 
door de leerkrachten kennis met hoe mensen in Twente 
vroeger leefden. Ze ontmoeten door gebruik van een 
tijdmachine een fabriekswerker die 100 jaar geleden 
leefde, een boerin die 120 jaar geleden leefde en een 
jager van 5000 jaar geleden. Ook wordt aan alle 
kinderen verteld wat welke klas gaat doen tijdens het 
project. 
 

Introductie, 
toneelspel 

De les wordt 
door de school 
zelf gegeven. 

1-2 Leven in 
een los 
hoes 

Erfgoed 
Drama 
Geschiedenis 

3 x 45 
minuten 
 

Hoe leefde 
kinderen vroeger in 
een boerderij?  

De kinderen maken spelenderwijs kennis met hoe het 
gemiddelde kind van ‘vroeger’ leefde, toen bijna 
iedereen in Twente op een boerderij woonde. De 
kinderen oriënteren zich op het onderwerp door kleding 
en voorwerpen te onderzoeken en te luisteren naar een 
verhaal over Sientje die vroeger op een Twentse 
boerderij woonde. De kinderen onderzoeken in een 
kringgesprek aan de hand van tekeningen het leven op 
een Twentse boerderij in de verschillende seizoenen. De 
kinderen beelden in een verkleedspel uit wat ze hebben 
gezien en geleerd over het leven in een los hoes. 
 

Verhaal, 
kijkplaten en 
verkleedspel 

De lessen 
worden door 
de school zelf 
gegeven. 

3-4 Van 
vroeger 
naar nu 

Erfgoed 
Drama 
Geschiedenis 

3 x 60 
minuten 

Hoe leefden 
mensen in 
verschillende 
tijden? 
 

De kinderen maken kennis met het begrip ‘vroeger’ en 
krijgen inzicht in veranderen die in de loop van de 
geschiedenis hebben plaatsgevonden. 
De kinderen voeren een kringgesprek over het 
verschijnsel ‘vroeger’. De kinderen onderzoeken 
verschillende tijden door goed naar vijf platen te kijken 
en te vergelijken.  
Daarna maken ze diverse opdrachten (van klassikaal tot 
individueel) waarin elementen van het leven in de 
verschillende tijden worden beleefd, zoals koffiezetten, 
een tent bouwen en draden spinnen. 

Korte 
onderzoeken in 
groepjes 

De lessen 
worden door 
de school zelf 
gegeven. 
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5-6 Jagers – 
verzamel
aars in 
Twente. 

Erfgoed 
Drama 
Geschiedenis 

3 x 60 
minuten 

Hoe leefden de 
jagers – 
verzamelaars in de 
steentijd?   

De kinderen krijgen inzicht hoe de jager-verzamelaar die 
in de steentijd in Twente leefde. De kinderen bestuderen 
en analyseren getekende platen over verschillende 
tijden. De kinderen maken een plaatjesspin over een 
stamlid van de jager-verzamelaars en beluisteren een 
verhaal over de vleesdief. Daarna ontwerpt ieder kind 
zelf iets dat de jager-verzamelaars gebruikt zouden 
kunnen hebben. 
 

Plaatjesspin, 
verhaal en 
voorwerp uit de 
steentijd. 

De lessen 
worden door 
de school zelf 
gegeven. 

7-8 Van 
stoom tot 
textiel 

Erfgoed 
Drama 
Geschiedenis 

3 x 60 
minuten 

Wat is de 
geschiedenis van 
de textielindustrie in 
Twente? 
 

De kinderen maken kennis met het thema industrialisatie 
met als startpunt de uitvinding van de stoommachine. 
De kinderen onderzoeken en ontdekken hoe groot 
Enschede was in 1930 en vergelijken dit met de stad nu. 
Ze denken na over de werkomstandigheden van 
vroeger. De kinderen oefenen en maken zelf 
gebarentaal zoals in de textielfabrieken veel werd 
gebruikt en vertalen uit het Twents het verhaal van 
Hendrik die in een textielfabriek werkte. 
 

Verhalen, spel 
in gebarentaal 

De lessen 
worden door 
de school zelf 
gegeven. 

1-8 Eindpres
entatie 

Erfgoed 
Drama 
Geschiedenis 

60 minuten Hoe leefden 
mensen in Twente 
100 jaar, 200 jaar 
en 5000 jaar 
geleden? 

Elke groep presenteert in maximaal vijf minuten wat zij 
hebben geleerd en beleefd tijdens de dag. Als afsluiter 
stappen de boerin, fabriekswerker en de jager terug in 
de tijdmachine.  
 

Presentaties, 
afsluiting 

De les wordt 
door de school 
zelf gegeven, 
optioneel 
uitgenodigde 
ouders als 
publiek. 
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Dagproject ‘Sporen uit het Twentse Verleden’ 
Raamwerk Versie B (met workshops) 
 

Groep Titel Disciplines Lesduur  Thema/ onderwerp Inhoud Eindresultaat Extra info 

1-8 Kick-off Erfgoed 
Drama 
Geschiedenis 

30 minuten Hoe leefden 
mensen in Twente 
100 jaar, 200 jaar 
en 5000 jaar 
geleden? 

De kinderen maken door middel van een toneelstukje 
door de leerkrachten kennis met hoe mensen in Twente 
vroeger leefden. Ze ontmoeten door gebruik van een 
tijdmachine een fabriekswerker die 100 jaar geleden 
leefde, een boerin die 120 jaar geleden leefde en een 
jager van 5000 jaar geleden. Ook wordt aan alle 
kinderen verteld wat welke klas gaat doen tijdens het 
project. 
 

Introductie, 
toneelspel 

De les wordt 
door de school 
zelf gegeven. 

1-2 Leven in 
een los 
hoes 

Erfgoed 
Drama 
Geschiedenis 

2 x 45 
minuten 
 

Hoe leefde 
kinderen vroeger in 
een boerderij?  

De kinderen maken spelenderwijs kennis met hoe het 
gemiddelde kind van ‘vroeger’ leefde, toen bijna 
iedereen in Twente op een boerderij woonde. De 
kinderen oriënteren zich op het onderwerp door kleding 
en voorwerpen te onderzoeken en te luisteren naar een 
verhaal over Sientje die vroeger op een Twentse 
boerderij woonde. De kinderen onderzoeken in een 
kringgesprek aan de hand van tekeningen het leven op 
een Twentse boerderij in de verschillende seizoenen. 
 

Verhaal, 
kijkplaten en 
verkleedspel 

De lessen 
worden door 
de school zelf 
gegeven. 

1-2 Stopmoti
on op de 
boerderij 

Erfgoed 
Drama 
Werken met 
digitale media 

1x 60 
minuten 

Hoe maak je een 
klassikale 
stopmotion waarin 
je zelf te zien bent? 

De kinderen bekijken een presentatie over stopmotion.   
Ze onderzoeken hoe zij zelf tot leven kunnen komen in 
stopmotion door beweging en geluid. De kinderen 
spelen een uitbeeldspel, waarbij ze klusjes uitbeelden 
die ze kunnen doen op de boerderij.  
De kinderen poseren, bewegen en volgen de 
aanwijzingen van de fotograaf op om een stopmotion tot 
stand te laten komen.  
 

Klassikale 
stopmotion 

Workshop 
door RCE 

3-4 Van 
vroeger 
naar nu 

Erfgoed 
Drama 
Geschiedenis 

2 x 60 
minuten 

Hoe leefden 
mensen in 
verschillende 
tijden? 
 

De kinderen maken kennis met het begrip ‘vroeger’ en 
krijgen inzicht in veranderen die in de loop van de 
geschiedenis hebben plaatsgevonden. 
De kinderen voeren een kringgesprek over het 
verschijnsel ‘vroeger’. De kinderen onderzoeken 

Korte 
onderzoeken in 
groepjes 

De lessen 
worden door 
de school zelf 
gegeven. 
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verschillende tijden door goed naar vijf platen te kijken 
en te vergelijken.  
Daarna maken ze diverse opdrachten (van klassikaal tot 
individueel) waarin elementen van het leven in de 
verschillende tijden worden beleefd, zoals beren 
temmen, een tent bouwen en draden spinnen. 
 

3-4 Stopmoti
on door 
de tijd 

Erfgoed 
Drama 
Werken met 
digitale media 

1 x 90 
minuten 

Hoe maak je een 
klassikale 
stopmotion van je 
eigen tekeningen? 

De kinderen bekijken illustraties waarop verschillende 
tijdvakken worden afgebeeld. Ze bedenken hoe zij er 
zelf uit zouden zien in die tijd. De kinderen tekenen 
zichzelf met aandacht voor hun eigen uiterlijke 
kenmerken. De kinderen bekijken voorbeelden van 
stopmotion. Ze plakken de tekening van zichzelf om de 
beurt op een groot vel en vormen ze een collage van de 
klas. Ze fotograferen de stappen met een digitale 
camera. De docent monteert het geheel tot een 
stopmotion. 
 

Klassikale 
stopmotion 

Workshop 
door RCE 

5-6 Jagers – 
verzamel
aars in 
Twente. 

Erfgoed 
Drama 
Geschiedenis 

2 x 60 
minuten 

Hoe leefden de 
jagers – 
verzamelaars in de 
steentijd?   

De kinderen krijgen inzicht hoe de jager-verzamelaar die 
in de steentijd in Twente leefde. De kinderen bestuderen 
en analyseren getekende platen over verschillende 
tijden. De kinderen maken een plaatjesspin over een 
stamlid van de jager-verzamelaars en beluisteren een 
verhaal over de vleesdief. 
 

Plaatjesspin, 
verhaal en 
voorwerp uit de 
steentijd. 

De lessen 
worden door 
de school zelf 
gegeven. 

5-6 Jij als 
jager en 
verzamel
aar 

Erfgoed 
Drama 
Werken met 
digitale media 

1 x 90 
minuten 

Hoe kan je jezelf 
als jager of 
verzamelaar in een 
andere achtergrond 
zetten in 
Piccollage? 

De kinderen bekijken verschillende bewerkte en 
onbewerkte foto’s. De kinderen bedenken zelf een 
handeling die werd gedaan door stammen tijdens de tijd 
van de jagers en verzamelaar. Ze beelden deze 
handeling uit in groepjes. Ze stellen met de app 
Piccollage een foto samen waarbij ze in een nieuwe 
omgeving lijken te staan. Ze gebruiken hun houding om 
het verhaal te vertellen van hun karakter. 
 

Bewerkte foto’s Workshop 
door RCE 

7-8 Van 
stoom tot 
textiel 

Erfgoed 
Drama 
Geschiedenis 

2 x 60 
minuten 

Wat is de 
geschiedenis van 
de textielindustrie in 
Twente? 
 

De kinderen maken kennis met het thema industrialisatie 
met als startpunt de uitvinding van de stoommachine. 
De kinderen onderzoeken en ontdekken hoe groot 
Enschede was in 1930 en vergelijken dit met de stad nu. 
Ze denken na over de werkomstandigheden van 

Verhalen, spel 
in gebarentaal 

De lessen 
worden door 
de school zelf 
gegeven. 
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vroeger. De kinderen oefenen en maken zelf 
gebarentaal zoals in de textielfabrieken veel werd 
gebruikt en vertalen uit het Twents het verhaal van 
Hendrik die in een textielfabriek werkte. 
 

7-8 Op een 
dag in de 
fabriek 

Erfgoed 
Drama 
Werken met 
digitale media 

1 x 90 
minuten 

Hoe kan je zelf een 
scène maken uit 
een stomme film? 

De kinderen bekijken een presentatie over 
filmtechnieken en het productieproces van een film. Ze 
bekijken verschillende voorbeelden van stomme films.  
De kinderen tekenen een ministoryboard voor hun 
scène. De kinderen verfilmen hun scène. De RCE 
docent monteert de fragmenten achter elkaar tot een 
stomme film. 
 

 Workshop 
door RCE 

1-8 Eindpres
entatie 

Erfgoed 
Drama 
Geschiedenis 

60 minuten Hoe leefden 
mensen in Twente 
100 jaar, 200 jaar 
en 5000 jaar 
geleden? 

Elke groep presenteert in maximaal vijf minuten de 
resultaten van de lessen en workshops. De foto’s en 
filmpjes die gemaakt worden getoond. Als afsluiter 
stappen de boerin, fabriekswerker en de jager terug in 
de tijdmachine. 

Presentaties, 
afsluiting 

De les wordt 
door de school 
zelf gegeven, 
optioneel 
uitgenodigde 
ouders als 
publiek. 

 


