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Inleiding 
 
Dit project brengt de kinderen stap voor stap in aanraking met erfgoed in de eigen omgeving.  
'Van wie is die koffer? Vervoer vroeger en nu' is bestemd voor leerkrachten en kinderen van 
groep 1 en 2. Het is voor kinderen een eerste kennismaking met bijzondere voorwerpen, een 
verzameling spullen die voor iemand veel betekent en het werken met (erfgoed)voorwerpen: 
wat kun je aan een voorwerp zien, voelen, ruiken? De koffer is een klein en persoonlijk 
‘museumpje’ dat in de klas terecht komt. 
 
De doelstellingen van het project Van wie is die koffer? voor groep 1 en 2 zijn voor de 
kinderen: 

- taalvaardigheid verder ontwikkelen en woordenschat vergroten 
- aandachtig bekijken van (erfgoed)voorwerpen: voelen, ruiken, kijken 
- bewust maken van de waarde van voorwerpen  
- kennis nemen van een kleine, persoonlijke verzameling 

 
Vaardigheden die in dit project geoefend worden, zijn: 

- vertellen over voorwerpen en luisteren naar elkaars uitleg 
- vragen en meningen formuleren 
- vergelijken van voorwerpen 
- ontdekken van relaties tussen verschillende voorwerpen 
- antwoorden zoeken (op zelfgestelde vragen) 
- fantaseren over eigenaar en voorwerpen 

 
Inhoud 
Het project begint met een koffer in de klas. Niemand weet van wie hij is. De leerkracht legt 
uit dat de kinderen de eigenaar moeten opsporen. Maar hoe? De koffer blijkt open te 
kunnen; de inhoud roept tal van vragen op. In tasjes, zakjes, enveloppen en blikjes worden 
voorwerpen gevonden die iets onthullen over de identiteit van de eigenaar. In de loop van 
twee weken verzamelt de klas steeds meer aanwijzingen. De voorwerpen uit de koffer 
vertellen samen een verhaal. Wellicht denkt de klas te weten wie de eigenaar is. Dan komt er 
een brief in de klas. Van iemand die een koffer kwijt is. Maar de groep geeft de koffer niet 
zomaar prijs. De persoon moet eerst bewijzen dat deze zijn eigendom is. Stemt het verhaal 
dat hij vertelt overeen met de inhoud van de koffer? 
  
De zoektocht naar de eigenaar van de koffer vormt de kern van het project. Aan de hand van 
zintuiglijke waarnemingen (kijken, luisteren, voelen, ruiken) bedenken de kinderen samen 
wat de voorwerpen uit de koffer voorstellen, waarvoor ze worden gebruikt, wat de herkomst 
en de waarde ervan is en wat ze vertellen over de eigenaar. Al onderzoekend en spelend 
met de koffer en de inhoud komen de kinderen in aanraking met de bijbehorende taal én 
leren ze die taal op een natuurlijke manier begrijpen en gebruiken. In de handleiding staan 
suggesties voor woordenschatontwikkeling. Dit is een handreiking voor de leerkracht. 
 
Werken met cultureel erfgoed aan taalvaardigheid 
In dit project spreken de kinderen hun taal- en denkvermogen aan om met elkaar een eigen 
antwoord te vinden op de vraag: ‘Van wie is die koffer?’ 
De werkvormen in het project zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten op het gebied van 
taalverwerving. Taalvaardigheidsaspecten, kernwoorden en kernbegrippen worden het beste 
(aan)geleerd als ze in een betekenisvolle context worden gebruikt. De (erfgoed)voorwerpen 
in de koffer vertegenwoordigen deze, inhoudelijke, cultuureducatieve context. In zekere zin is 
de koffer een persoonlijk museum. Zoals iemand voorwerpen bewaart, omdat ze een 
persoonlijke waarde vertegenwoordigen, zo bewaart een museum een verzameling objecten 
die voor ons allemaal waardevol zijn. Ieder voorwerp vertelt een verhaal en als je goed kijkt, 
kom je dat verhaal op het spoor. Voorwerpen vertellen ook gezamenlijk een verhaal, ze 



4 
 

 
 

Van wie is die koffer? 
Vervoer vroeger en nu in Haaksbergen 

vormen een deel van een groter geheel: de verzameling. In de klassengesprekken worden 
de voorwerpen ook thematisch met elkaar verbonden, waarbij aansluiting wordt gezocht bij 
de dagelijkse ervaringen van de kinderen.  
 
Het oplossen van het raadsel van wie de koffer is, dient taalverwervingsdoelen als 
woordenschatuitbreiding, spreken en luisteren en het aanbrengen van taal/denkrelaties.  
De methodiek van de ‘open vragen’ speelt hierbij een essentiële rol. Deze is niet primair 
gericht op kennisoverdracht, maar op het ontlokken van gedachtewisselingen. De kinderen 
worden aangemoedigd hun ervaringen met bepaalde onderwerpen onder woorden te 
brengen en zelf weer nieuwe vragen te stellen. Doordat kinderen en leerkracht gezamenlijk 
op zoek gaan naar antwoorden, ontstaat er een uiterst waardevolle interactie waaraan iedere 
deelnemer een bijdrage levert. Er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden mogelijk. Deze 
interactie is een krachtige, creatieve stimulans voor fundamentele vermogens als 
concentratie, luisteren, zelfstandig denken, redeneren en verbaliseren. Met name voor 
kinderen van groep 1-2 is het (leren) leggen van relaties tussen taal en denken van grote 
betekenis.  
 
Cultureel erfgoed 
In de koffer zitten zowel ‘gewone’ als bijzondere erfgoedvoorwerpen. Het aardige van deze 
voorwerpen is dat ze, bijzonder of gewoon, altijd ongeveer dezelfde vragen oproepen. Het is 
bovendien zo, dat die vragen zowel door conservatoren en museumbezoekers als door 
kleine kinderen worden gesteld: wat is dit, waar is het voor, waar komt het vandaan, waarom 
is het wel of niet kapot, vind ik het mooi of lelijk, waarom en hoe wordt het bewaard? Hoe 
deskundiger kijkers zijn, hoe meer verbanden ze kunnen leggen en hoe meer ze de 
verkregen informatie kunnen verankeren. 
 
In het project wordt een koppeling gemaakt tussen taalactiviteiten en (erfgoed)voorwerpen. 
Door het telkens bevragen en onderzoeken van een voorwerp leren kinderen gericht te 
kijken. Een techniek die ook bruikbaar is bij het bezichtigen van cultureel erfgoed buiten de 
(school)deur. Onder cultureel erfgoed wordt verstaan ‘datgene wat in tastbare zin is 
overgebleven uit het verleden en wat de samenleving als collectief van belang vindt om te 
behouden’. Het gaat daarbij om:  

- gebouwen en/of objecten in de bebouwde omgeving; 
- de vormgeving van het landschap of de inrichting van de ruimte; 
- voorwerpen van kunst en cultuur, wetenschap, techniek en geschiedenis, die 

bewaard worden door musea, oudheidkamers en universiteiten; 
- foto’s en films; 
- originele documenten in archieven; 
- sporen van een verleden, onzichtbaar voor het blote oog, verborgen onder de grond; 
- verhalen (oral history), tradities en folklore. 

 
Aansluiting bij de kerndoelen  
Kerndoel 51 Oriëntatie op de wereld en jezelf 
  De kinderen leren gebruik te maken van eenvoudige historische 
  bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 
Kerndoel 54 Kunstzinnige oriëntatie 
  De kinderen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te  
  gebruiken om gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om mee 
  te communiceren. 
Kerndoel 55 Kunstzinnige oriëntatie  
  Kinderen leren op eigen werk en dat van andere te reflecteren. 
Kerndoel 56 Kunstzinnige oriëntatie 
  Kinderen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor 
  aspecten van cultureel erfgoed.
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Opzet, tijd en organisatie project 
 
Opzet project 
De totale tijdsinvestering van het project bedraagt één introductie en vier groepsopdrachten 
van ongeveer een half uur en een bezoek aan Museum Buurt Spoorweg in Haaksbergen van 
een dagdeel. De verwerkingsopdrachten op school voorafgaand aan het bezoek kunnen 
desgewenst worden uitgebreid.  
 
Doelgroep   groep 1 en 2  
Leergebied   wereldverkenning, taal  
Leerdoel   taalontwikkeling, woordenschatuitbreiding, begrip vroeger en 

tijd, eerste kennismaking met cultureel erfgoed (uit de eigen 
omgeving) en werken met voorwerpen 

Plaats van uitvoering   klas  
Lesmateriaal   leskoffer 
 
 
Tijd en organisatie 
Het project bestaat uit drie onderdelen. 

1 Introductie van de koffer     30 minuten  
2 4 lessen werken met voorwerpen, iedere les duurt  30 minuten 

Met mogelijkheid uitbreiding door facultatieve opdrachten 
3 Brief in de klas      15 minuten 
4 Bezoek aan het museum     90 minuten (ex. reistijd) 

 
Ad 1. In de eerste les bekijken de kinderen de koffer en de voorwerpen erin. Wat is het 
allemaal en van wie zou het kunnen zijn? Wat vertellen de voorwerpen? De kinderen 
bedenken met de leerkracht hoe ze de koffer terug kunnen brengen bij de eigenaar. 
Ad 2. In vier opeenvolgende lessen wordt telkens één erfgoedvoorwerp uitgelicht dat zij 
nader onderzoeken. Na de bespreking is er een verwerkingsopdracht. 
Ad 3. De eigenaar benadert de klas met een brief. Kunnen de kinderen de koffer naar hem 
terugbrengen? Hij vertelt in de brief wie hij is en waarom hij deze voorwerpen verzamelt en 
bewaart. Hij wil graag dat de mensen nu en in de toekomst weten hoe het vervoer was 
vroeger. Hoe de reizigers reisden en de conducteurs werkten.  
 
In de koffer zitten voorwerpen van de conducteur Constant. Hij heeft zijn leven lang op de 
trein en de tram gewerkt. Sommige voorwerpen gebruikte hij tijdens het werk. Andere 
voorwerpen geven een idee van het tijdsbeeld en komen uit zijn privéleven. Om te bewijzen 
dat de koffer van hem is, moet de eigenaar het raadsel van de groep oplossen. Bovendien 
weet hij wat het vreemde voorwerp is. Zo overtuigt hij de groep dat de koffer van hem is.  
 
Aandachtspunten 
Koffer in de klas met de lesbrief met de activiteiten voor in de klas. 
• De groep krijgt een koffer. 
• Controleer de inhoud van de koffer aan de hand van de inventarislijst op pagina 7 van 

deze handleiding. 
• Zet voordat het project begint de koffer op een plaats waar de kinderen hem niet kunnen 

zien. 
• Het project begint op het moment dat u de koffer in uw klaslokaal zet. 
• Lees voor het begin van het project de handleiding nauwkeurig door. Bekijk daarna per 

dag de specifieke activiteit. Doorgaans vereisen de activiteiten weinig voorbereiding of 
speciale materialen. Soms krijgen de kinderen opdrachten die de volgende dag moeten 
worden uitgevoerd. 
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• Voer in elk geval de activiteiten rond de vier erfgoedvoorwerpen uit. Zij spelen een rol in 
het verhaal van de eigenaar. 

• U kunt natuurlijk altijd eigen activiteiten toevoegen aan die uit de handleiding. In bijlage 3 
zijn enkele tips voor uitbreiding van lesactiviteiten opgenomen. 

• Controleer de dag van vertrek naar het Museum Buurt Spoorweg in Haaksbergen aan de 
hand van de inventarislijst of de inhoud van de koffer compleet is. De school is 
verantwoordelijk voor eventuele vermissing of beschadiging van voorwerpen. 

 
Bezoek aan het Museum Buurt Spoorweg in Haaksbergen. 
• Bereid de klas voor op het bezoek aan de hand van de brief en de vragen in de 

handleiding. 
• De koffer moet na afloop van het project mee naar het museum. Van daaruit gaat de 

koffer weer naar een andere school.  
 
Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met: 
 

 

 
OWP 
Postbus 34 
7480 AA Haaksbergen 
Tel.: 053- 5724174 
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De leskoffer 
 
 
In de leskoffer vindt u de voorwerpen die u nodig heeft voor Van wie is die koffer? 
 
Wilt u de inhoud van de koffer controleren? Mochten er voorwerpen ontbreken of beschadigd 
zijn, meld dit dan bij teruggave. Op deze manier kan elke school met een complete leskoffer 
werken. 
 
 
Inhoud van de koffer  
 

• Docentenhandleiding 
 
De conducteur aan het werk 
• De conducteurstas uit 1960 
• De stempeltang (2x) 
• De conducteursjas 
• De pet 
• De bordjes, eerste en tweede klas 
• De omroepmicrofoon 
 
De conducteur thuis 
• Blikken hobbytrein 
• De cd, met daarop het geluid van de trein, de spoorwegovergang en de 

omroepberichten 
• Het kaartspel met plaatsnamen 
• Historische foto’s 
• Brochures van treinen 
• Twee puzzels van treinen 
• De oude telefoon 
 
Overige voorwerpen: 
• Vlag 
• Treinkaartjes 
• Railrunner 

 
 
 

     Het bijzondere voorwerp: een doosje met twee speldjes. 
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Opbouw van het project 
Aan de hand van de koffer met inhoud worden vijf activiteiten beschreven waarin gewerkt 
wordt aan de taalvaardigheid van jonge kinderen. Het is de bedoeling dat u de vijf activiteiten 
in de aangegeven volgorde uitvoert. Die activiteiten zijn:  

1. Introductieactiviteit: koffer wordt geïntroduceerd en onderzocht. 
2. t/m 5. Activiteit rondom een (erfgoed)voorwerp. 
6. Brief in de klas. In de brief worden de kinderen uitgenodigd om naar het museum 
te komen.  
 7. Afsluitende activiteiten in Museum Buurt Spoorweg in Haaksbergen. De groep 
brengt de koffer terug en krijgt van de rondleider de vraag of zij met hem het Museum 
Buurt Spoorweg in Haaksbergen willen zien.  

 
Klassikaal of in kleine groepjes 
De introductieactiviteit (activiteit 1) en de afsluitende activiteit (activiteit 6) van het project 
vinden altijd plaats in de grote groep. De vier tussenliggende activiteiten rondom de 
erfgoedvoorwerpen worden bij voorkeur uitgevoerd in kleine groepen, maar kunnen ook 
klassikaal plaatsvinden.  
Het werken in kleine groepen kan door middel van: 

• Gesprek op tijd, waarbij kinderen in tweetallen of kleine groepjes van 3 of 4 kinderen 
in een bepaalde tijd elkaar vertellen wat ze denken. 

• Tweepraat op tijd, de leerkracht stelt een open vraag, waarna de koppels (of kleine 
groepjes) in een bepaalde tijd tot een antwoord komen en om de beurt een 
samenvatting geven van hun ideeën.  

 
De rol van de leerkracht 

• Goed kijken en vragen formuleren 
Door goed te kijken naar de verschillende voorwerpen worden bij de kinderen vragen 
opgeroepen en soms ook al (delen van) antwoorden. Doordat u hun gerichte vragen 
stelt en laat nadenken over de aard van de voorwerpen en wat ze vertellen over de 
eigenaar, oefent u vanzelf bepaalde taalvaardigheidsaspecten. In de bijlage staan 
beschrijvingen van de vier (erfgoed)voorwerpen die in de klas nader worden 
toegelicht.  

• Eigen inbreng kinderen  
De eigen inbreng van de kinderen binnen het project ‘Van wie is die koffer’ is 
belangrijk. U kunt die inbreng stimuleren. Dat kan door de kinderen ruimte te geven te 
reageren op de situatie en de voorwerpen, maar ook door het stellen van gerichte 
vragen, het doorspelen van een vraag naar een ander kind, het inbrengen van een 
probleem en het stimuleren van het vinden van een gezamenlijke oplossing. Zo leren 
kinderen na te denken en hun gedachten onder woorden te brengen.  

• Geen goed of fout 
Het gaat niet om het geven van goede antwoorden: goede en foute antwoorden 
bestaan in dit geval niet. Vaak roepen de antwoorden zelfs weer andere vragen op. In 
elk geval leveren ze interactie op over de voorwerpen en het ‘verhaal’ erachter, en 
daar is het in dit project nu juist om te doen.  

• Interactie 
Kwalitatief goede interactie is van groot belang. Voor met name de tweede 
taalverwerving - Nederlands als tweede taal - is het belangrijk dat kinderen voldoende 
taalaanbod krijgen, dat ze de kans krijgen de taal te gebruiken én dat ze feedback 
krijgen op dat taalgebruik. De kans op goede interactie is het grootst wanneer 
gewerkt wordt in kleine groepen. Kinderen durven dan eerder hun mond open te 
doen en eigen initiatief te tonen. 
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Makkelijke en moeilijke woorden 
Bij het aanbieden van de woorden wordt een onderscheid gemaakt tussen makkelijke en 
moeilijke woorden en het stellen van open en gesloten vragen. U bepaalt vooraf welk niveau 
het meest geschikt is voor de betreffende kinderen: het eenvoudige niveau of het moeilijkere 
niveau.  
De aanwijzingen voor het eenvoudige niveau betreffen het benoemen en eenvoudig 
beschrijven van concrete voorwerpen en handelingen in het hier-en-nu.  
De aanwijzingen voor het moeilijkere niveau betreffen het meer gedetailleerd en abstract 
beschrijven van situaties en gebeurtenissen die niet gebonden zijn aan het hier-en-nu.  
 
Opbouw van een activiteit 

1. Titel 
 De titel verwijst naar het erfgoedvoorwerp dat in de betreffende activiteit centraal 
 staat.  
2. Algemene informatie 
• de organisatie 
• de tijdsduur 
• de benodigde materialen 
• eventuele voorbereidingen die u moet treffen 
• de taalvaardigheidsaspecten waaraan gewerkt wordt en die u helpen de kinderen 

doelgericht talig te begeleiden 
• de woorden die op een natuurlijke manier aan bod (kunnen) komen in het verloop van 

de activiteit.  
 
3. Beschrijving van de inhoud 

Iedere activiteit bestaat uit een introductie, een kern en een afsluiting. Het is van 
belang dat u alle drie de onderdelen met uw leerlingen uitvoert. De introductie en de 
afsluiting van een activiteit worden altijd klassikaal uitgevoerd. Op deze manier kent 
elke activiteit een gezamenlijke start en terugblik, waardoor de kinderen gedeelde 
ervaringen opdoen en van elkaar kunnen leren.  
• De introductie is bedoeld om een voorwerp te introduceren en de kinderen te 

motiveren meer over dit voorwerp te weten te komen.  
• In de kern vindt onderzoek van het voorwerp plaats en wordt een concreet 

beroep gedaan op de taalvaardigheid van de kinderen, overeenkomstig de 
genoemde taalvaardigheidsaspecten.  

• In de afsluiting ten slotte wordt teruggeblikt op de kern en/of vindt een 
uitbreidende activiteit plaats.  

• Onder het kopje taal staan de taalvaardigheidsaspecten die bij het doelgericht 
talig stimuleren van de kinderen uw leidraad zijn. De basisvragen zijn 
weergegeven in de Kijkwijzer (zie bijlage 2). Deze vragen kunnen u helpen bij 
het kijken naar en het interactief bespreken van alle voorwerpen uit de koffer. De 
vragen lopen op in moeilijkheidsgraad. Het betreft vragen die de kinderen ook 
zichzelf kunnen leren stellen naar aanleiding van een erfgoedvoorwerp. In de 
schema’s bij (de beschrijving van) de kern van iedere activiteit, zijn de 
Kijkwijzervragen geconcretiseerd. 
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Introductie van de vier (erfgoed)voorwerpen  
In de koffer bevinden zich voorwerpen die iets 'vertellen' over de identiteit van de eigenaar; 
zowel ‘gewone’ voorwerpen als erfgoedvoorwerpen. Alle voorwerpen worden in de 
introductieactiviteit aangeboden, met uitzondering van het vreemde doosje dat geheim blijft 
tot het bezoek aan het Museum Buurt Spoorweg in Haaksbergen.  
 
Onder de voorwerpen bevinden zich vier voorwerpen die het cultureel erfgoed van het 
werken en wonen in het Museum Buurt Spoorweg in Haaksbergen vertegenwoordigen. In de 
daaropvolgende lessen wordt met deze vier erfgoedvoorwerpen gewerkt. De verklaring van 
de vier voorwerpen is in bijlage 1 te lezen. Het geeft de (historische) context van de 
voorwerpen weer. Deze informatie dient als extra uitleg die u kunt gebruiken bij het stellen 
van gerichte vragen aan de kinderen.  
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Activiteit 1 - Introductie van de koffer 
 
Doel:   Er is een koffer op de school bezorgd. Door het onderzoeken van de 

buiten- en binnenkant van de koffer ontdekken de kinderen dat die niet 
voor hen bestemd is. Ze bedenken wat ze kunnen doen om de 
eigenaar te achterhalen. 

Tijd:    30 minuten  
Organisatie:  In de groep 
Benodigdheden: Koffer met inhoud 
    papier, kleurpotloden, stiften, stempels, grote envelop 

Voorbereiding: 
• Zorg ervoor dat koffer in het bijzijn van de kinderen bezorgd wordt of zet hem aan het 

begin van de schooldag op een zichtbare plaats in de klas en doe alsof hij per abuis 
bezorgd is. 

• Zorg ervoor dat u verschillende verklaringen heeft bedacht voor hoe de koffer in de 
klas is gekomen en manieren om de eigenaar terug te vinden. 

Taal: 
• De kinderen kunnen de koffer en de inhoud van de koffer beschrijven. 
• De kinderen kunnen uitleggen waarom ze denken dat de koffer niet voor hen 

bestemd is. 
 
 
Inhoud 
 
Introductie  
Bedenk een simpele reden waarom de koffer in de klas staat: de conciërge heeft hem op 
straat gevonden en even in de klas gezet. U heeft al navraag gedaan bij de conciërge en u 
heeft zelf besloten dat de groep mag kijken wat er in de koffer zit. U moet per slot de 
eigenaar vinden! 
 
Laat de kinderen reageren op de koffer. Bekijk samen de buitenkant ervan. Doe dat grondig. 
Bespreek eerst hoe koffer eruit ziet. Is hij oud, zwaar, belangrijk? Hoe zien de kinderen dat? 
Stimuleer hen vervolgens te zoeken naar aanwijzingen waaruit ze kunnen opmaken voor wie 
koffer bestemd is. Staat er een adres op?  
Maak de kinderen nieuwsgierig naar de binnenkant van de koffer. Vraag hun te voorspellen 
wat er in de koffer zit. Laat kinderen de koffer voelen en optillen. Misschien wil er ook een 
kind ruiken aan de koffer. 
 
Kern 
1. Vraag de kinderen de koffer te bekijken. Wat zien ze allemaal aan de koffer? Wat zal er in 
de koffer zitten? Open de koffer samen met de kinderen. Haal de spullen uit de koffer. 
Bespreek wat er allemaal in koffer zit. Klopt dat met de voorspellingen?  
2. Bekijk en bespreek enkele voorwerpen wat grondiger (uiterlijke kenmerken, functie, 
herkomst, waarde; zie de Kijkwijzer, bijlage 2). Besteed daarbij vooral aandacht aan de 'niet-
erfgoed-maar-gewone' voorwerpen. Probeer de kinderen op basis van de voorwerpen te 
laten concluderen dat de koffer waarschijnlijk niet voor de groep bestemd is. Vraag hoe een 
koffer van hen eruit ziet en wat er in zit. 
 
Gebruik woorden als verzamelen en bewaren. Zijn dit oude of nieuwe dingen? Wie heeft wel 
eens zulke spullen gezien? Wie heeft die spullen dan?  
Iemand heeft deze spullen bewaard in de koffer. Het is een verzameling van oude spullen. 
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Voorbeeldvragen: 
Eenvoudig Moeilijker 

1. Pak samen met de kinderen de koffer uit 
en bespreek elk voorwerp. Stimuleer de 
kinderen de voorwerpen te benoemen en/of 
te beschrijven. In dit stadium hoeven de 
kinderen niet alle voorwerpen te kennen.  
 
Hieronder staan enkele voorbeeldvragen. 
Vraag door bij korte antwoorden. 
Wat is dit? Is het groot of klein? Is het 
gemaakt van …? Wat kun je ermee doen? 
Gebruik je deze spullen op school? Heb jij 
deze spullen ook? Heb jij deze spullen thuis? 
Heeft je oma zulke spullen? Vind je ze mooi?  
 
2. Door middel van concrete vragen over de 
voorwerpen stimuleert u de kinderen na te 
denken over de eigenaar van de koffer. Is de 
koffer misschien niet voor hen bedoeld? 
 
Is de koffer wel voor ons? Hoe komt de koffer 
hier? Wat kunnen we ermee doen? Ermee 
spelen? Wie kan er wel iets mee doen? Van 
wie is deze koffer? Is de eigenaar oud of 
jong?  

1. Pak samen met de kinderen de koffer uit 
en stimuleer de kinderen de voorwerpen wat 
gedetailleerder te beschrijven. 
Bij deze vragen kunnen de kinderen meer 
verzinnen en filosoferen. Stimuleer dit. 
 
Hoe voelt het voorwerp aan? Waar is het van 
gemaakt? Waar wordt het voor gebruikt, 
denk je? Wat kun je ermee doen, denk je? 
Vind je dat die spullen in een koffer horen? 
Waarom wel of waarom niet?  
 
2. Laat de kinderen aan de hand van de 
voorwerpen uitleggen waarom ze denken dat 
de koffer wel of niet voor hen bedoeld is. Wijs 
hun erop dat de voorwerpen aanwijzingen 
geven over de eigenaar. 
 
Waarom denk je dat de koffer (niet) voor ons 
bedoeld is? Wat zullen we met de koffer 
doen? 
Als de koffer niet voor ons is, voor wie dan 
wel? 
Zou degene van wie de koffer is, zijn spullen 
missen? Waarom? 

 
 
 
Afsluiting 
Concludeer samen met de kinderen op basis van de inhoud dat de koffer waarschijnlijk niet 
voor hen bestemd is, maar voor iemand anders. Bedenk samen van wie koffer dan wel zou 
kunnen zijn. Wie zal deze spullen bewaard hebben? Stimuleer hun daarbij gebruik te maken 
van de aanwijzingen die de buiten- en binnenkant van koffer geven.  
Bedenk vervolgens met de kinderen een manier om de eigenaar te vinden. 
Optie 1: Schrijf samen met de kinderen een briefje aan de postbode om aan te geven dat de 
koffer niet op het goede adres is aangekomen. Bespreek vooraf wat er in de brief moet 
komen te staan. Eventueel stempelen/schrijven/tekenen de kinderen spullen uit de koffer na. 
Doe de brief in een envelop met daarop het goede adres en stuur de brief (zogenaamd) op. 
Optie 2: Hang de brief op in de plaatselijke supermarkt. Instrueer wel het personeel! 
Optie 3: Plak de brief en de tekeningen aan het raam naar de straat toe. 
Optie 4: Sommige kinderen zullen opperen om een bericht op internet te zetten. Zeg dat je 
denkt dat iemand die zulke dingen bewaart, waarschijnlijk geen computer heeft, of laat het 
kind zelf zo’n berichtje maken. 
 
 
Suggesties 
• Zet de koffer met inhoud op een ontdektafel. Laat de kinderen, in kleine groepen, de 

voorwerpen in de koffer bekijken. Door middel van tekenen, (na)schrijven en 
(na)stempelen maken ze een inventarisatie van de inhoud van koffer, bijvoorbeeld door 
naamkaartjes aan de verschillende voorwerpen te bevestigen.  
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• De voorwerpen kunnen op verschillende manieren bekeken worden: welke voorwerpen 
zijn oud en welke nieuw? Zijn de mensen op de foto’s van nu of vroeger? Waaraan zie je 
dat? Wat zou duur zijn en wat goedkoop? Maak twee tafels waarbij u de voorwerpen 
splitst in duur/goedkoop, oud/heel erg oud, voor werken/om te spelen, etc. Laat kinderen 
op elkaar reageren. Ieder kind mag zelf bepalen op welke tafel het voorwerp komt. De 
volgende keer mag een kind voorwerpen verschuiven naar een andere tafel met een 
ander label (bijvoorbeeld goedkoop in plaats van duur). Vraag kinderen naar hun 
motivatie. 

• Stimuleer de kinderen te fantaseren over wat ze met de koffer gaan doen als de eigenaar 
niet gevonden wordt. 
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Activiteit 2 - Beeldende vorming 
Erfgoedvoorwerpen: NS-tas, pet, stempeltang 
 
Doel:    het vergelijken van erfgoedvoorwerpen met moderne voorwerpen. 

Leren over het beroep van de conducteur. 
Tijd:   30 minuten 
Organisatie:  klassikaal 
Benodigdheden: treinkaartje, papier in de vorm van treinkaartjes, kleurpotloden en krijt 
Voorbereiding:  het papier in de vorm van treinkaartjes knippen. Zorgen dat de 

leerlingen een schooltas meenemen naar school. 
Taal:   het voeren van een gesprek over voorwerpen van vroeger en nu.  
 
 
Inhoud 
 
Introductie tas 
Haal de tas als eerste uit de koffer. Laat de tas de klas rond gaan. Iedereen mag even 
voelen, ruiken en luisteren aan de tas.  
 
Eenvoudige vragen: hoe ziet de tas eruit? Wat voor kleur is de tas? Vind je dat een mooie 
kleur voor een tas? Hoe ruikt de tas? Vies of lekker? Hoor je iets aan de tas? Als de tas 
beweegt bijvoorbeeld?  
Moeilijkere vragen: hoe ziet de tas eruit? Vind je het een mooie tas? Waarom? Wat is er 
mooi of lelijk? Van wie zou de tas zijn? Zou de tas van een kind zijn of van een volwassene? 
 
De kinderen mogen hun eigen schooltas pakken. Ze mogen alle tassen in de kring om de 
NS-tas zetten. Met de kinderen kun je de eigen tas met de NS-tas vergelijken. 
 
Eenvoudige vragen: welke kleuren hebben de eigen tassen? Hoe zien ze eruit? Zitten er 
plaatjes op? Zitten er hengsels aan? Is er een tas die lijkt op de NS-tas? Wat lijkt er dan op? 
Wat lijkt er niet op? 
Moeilijkere vragen: welke tassen lijken op elkaar? Waarom lijken ze op elkaar? Hebben ze 
dezelfde vorm? Hebben ze dezelfde kleur? Van wie zou de tas kunnen zijn? Is de tas ook 
van een kind? Is de tas van een oud iemand? Zou iemand dit als schooltas willen hebben? 
Zou je ermee naar de sportclub gaan of naar je werk? 
 
Een van de tafels in de klas dient als tentoonstellingstafel. Kinderen kunnen de NS-tas in het 
midden neerzetten en hun eigen tassen eromheen.  
 
Opdracht 
Laat de kinderen een treinkaartje zien. Weten ze waarvoor dit is? 
Een treinkaartje moet je kopen voordat je de trein ingaat. Er staat op waar je heen gaat en of 
je eersteklas of tweedeklas moet zitten.  
De kinderen gaan een eigen treinkaartje maken. Deel de voorgeknipte treinkaartjes uit. De 
kinderen tekenen de plek waar ze naartoe willen op het treinkaartje. Dit kan het huis van 
oma zijn, een plaat of een land.  
 
Als de kinderen klaar zijn geef je een van de kinderen de conducteurspet en de stempeltang. 
De conducteur mag alle kaartjes knippen. Vanaf nu moeten de kinderen elke dag hun eigen 
kaartje laten zien bij aanvang van de les. Elke dag mag een ander kind de conducteur zijn. 
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Suggesties: 

- Ik ga op reis en ik neem mee. De kinderen bedenken allerlei soorten bagage die ze 
meenemen op reis. Ze moeten steeds onthouden wat de anderen gezegd hebben. 

- Tekenen en uitknippen wat allemaal in de tas kan. 
- Teken een trein met een zwarte viltstift. Kopieer de trein voor elk kind. Ze mogen hun 

eigen trein inkleuren. 
- Iets meenemen van thuis wat ze altijd willen meenemen op reis. Bespreek de 

verschillende voorwerpen in de klas. 
- Alles in de tas doen wat op tas rijmt: de was, de klas, bas, kalebas.  
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Activiteit 3 - Dans 
Erfgoedvoorwerpen: Puzzel, foto’s, plaatjes 
 
Doel:    de kinderen spelen situaties na op het perron.  
Tijd:   30 minuten 
Organisatie:  reserveer het speellokaal 
Benodigdheden: de puzzel, foto’s en plaatjes van mensen, treinen en perrons.  
Voorbereiding: kies een voor de kinderen herkenbare muziek met een energiek ritme.  
Taal:     
 
Introductie van de puzzel 
Leg de puzzel in het midden van de kring. Het is een hele oude puzzel.  
 
Eenvoudige vragen: wat is dit? Hebben jullie thuis ook een puzzel? Ziet die er hetzelfde uit? 
Is die puzzel net zo klein? Zit jullie puzzel ook in een mapje? Wat zie je op de puzzel? Hoe 
ziet het eruit? Herkennen jullie de plek die is afgebeeld op de puzzel? 
Moeilijkere vragen: is dit een moeilijke of makkelijke puzzel? Wat zie je op de puzzel? Wat 
zijn de mensen aan het doen? Waar staan de mensen?  
 
Leg de foto’s en de plaatjes van perrons naast de puzzel.  
 
Eenvoudige vragen: wat staat er op het plaatje? Wat staat er op de foto? Hoe ziet het eruit? 
Welke kleuren zie je? Wat is dat voor een plek?  
Antwoorden: Die mensen staat op het perron. Het perron is de plek op het station waar 
mensen wachten op de trein. De trein komt over de rails.  
 
Moeilijkere vragen: lijken de plekken op de plaatjes en foto’s op die van de puzzel? Wat is er 
hetzelfde? Wat is er anders? Hoeveel mensen zien jullie? Wat staan al die mensen te doen?  
Antwoorden: De mensen staan te wachten op de trein. Ze staan op het perron.  
 
Opdracht 
De kinderen gaan zelf spelen alsof ze op het perron staan. U kunt de groep in twee groepen 
verdelen zodat ze naar elkaar kunnen kijken.  
Maak op de grond een groot vlak waar alle kinderen in kunnen staan. Dit kunt u met krijt 
doet, met plakband of met lint. De kinderen gaan in het vlak staan. Als u de muziek aanzet 
zijn alle kinderen zenuwachtig en wachten ze op de trein. Spreek een richting af waar de 
trein vandaan zal komen.  
Als u de muziek uitzet geeft u de kinderen een opdracht.  

- Jullie rennen met z’n allen naar de trein. Oeps te laat! 
- Jullie zien de trein voorbij zoeven, maar hij stopt niet! 
- Jullie zwaaien de trein heel erg lang uit. 
- Jullie stappen in de trein met hele zware koffers. 
- In de trein zoek je naar de wc terwijl je heel erg nodig moet. 
- Je stapt weer uit. Hèhè, je bent er. 

 
Suggesties: 

- Maak de wachtdans. Hoe kun je allemaal wachten? Op de muziek wachten we 
allemaal op de trein. Als de muziek stopt sta je stil. 

- Als u een vervoersmiddel roept moeten ze dit nadoen op muziek. Als de muziek 
stopt, kiest u weer een ander vervoersmiddel (bijv. tractor, tram, auto, fiets, vliegtuig, 
boot). 

- Drie kinderen krijgen van u de opdracht een vervoersmiddel uit te beelden. De 
andere kinderen moeten raden wat het is.  
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Activiteit 4 - Muziek 
Erfgoedvoorwerpen: Geluiden en afbeeldingen van vervoer en 

vervoersmiddelen 
 
 
Doel:   
Tijd:   30 minuten 
Organisatie:   
Benodigdheden: de cd met geluiden van vervoersmiddelen  
Voorbereiding:  
Taal:   de kinderen leren goed samen te werken 
 
 
Introductie geluiden 
 
Zet de cd op en beluister het eerste geluid.  
 
Eenvoudige vragen: wat voor een geluid hoor je? Hoe klinkt het? Kun je het geluid nadoen? 
Wat maakt zo’n geluid? Hoor je verschillende geluiden?  
Moeilijkere vragen: hoe klinkt het geluid? Wat maakt zo’n geluid? Wat zou het kunnen zijn? 
Hoe zou het eruit zien? Hoor je zelf weleens zo’n geluid?  
 
Opdracht 
Op de cd staan verschillende geluiden van vervoersmiddelen. Achter op de cd staat welk 
geluid bij welk vervoersmiddel hoort. Laat alle geluiden achter elkaar horen. Als de kinderen 
het geluid beluisterd hebben mogen ze het plaatje van het bijbehorende vervoersmiddel 
kiezen.  
 
Als alle geluiden beluisterd zijn mogen de kinderen het andersom proberen. Hou steeds een 
plaatje omhoog. De kinderen mogen het geluid erbij nadoen. Daarna beluister je het geluid 
nogmaals op cd en proberen de kinderen het nog een keer.  
 
 
Suggesties: 
- Een kind maakt een geluid. De rest van de klas moet raden welk vervoersmiddel erbij hoort.  
- In het speellokaal: alle kinderen doen de ogen dicht. Een kind maakt een  geluid en de rest 
moet wijzen waar het geluid vandaan komt. Doe je ogen open en kijk waar je naar wijst. 
Klopt het? 
- Luister goed naar de geluiden in de klas. Hoor je wel eens een vliegtuig overvliegen of een 
trein langsrijden? Welke geluiden hoor je in de klas?  
- Bedenk een nieuw geluid. De andere kinderen mogen fantaseren wat voor een (niet 
bestaand) vervoersmiddel het kan zijn. 
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Activiteit 5 - Drama 
Erfgoedvoorwerpen: Blikken trein en het speldje 
 
Doel:    de kinderen doen een vervoersmiddel na 
Tijd:   30 minuten 
Organisatie:  reserveer het speellokaal 
Benodigdheden: de cd met geluiden van vervoersmiddelen of energieke muziek 
Voorbereiding:  leg de spoorrails op de grond 
Taal:   de kinderen leren goed samen te werken 
 
 
Introductie blikken trein 
Zet de blikken trein in het midden van de kring. De kinderen mogen de trein even aanraken, 
voelen, ruiken en beluisteren.  
 
Eenvoudige vragen: wat is het? Kun je ermee spelen? Heb jij ook zoiets thuis? Hoe ziet het 
eruit? Wat voor kleur is het? Hoe ruikt het? Hoe voelt het?  
Moeilijkere vragen: wat is het? Wat is het voor materiaal? Kun je ermee spelen? Is het om 
naar te kijken? Heb jij ook een trein thuis? Is dit een voorwerp van vroeger? Hoe voelt het? 
Wie zou er mee spelen? 
 
Opdracht 
De kinderen gaan in groepjes van vier vervoersmiddelen naspelen. De kinderen mogen 
elkaar niet loslaten, ze zijn met z’n vieren een vervoersmiddel.  
Voorbeeld: Als ze een vliegtuig nadoen zijn twee kinderen de vleugels, een kind is de staart 
en een kind is de kop. Als ze elkaar loslaten valt er een vleugel af! Dan is het groepje af.  
 
Ze doen na: 
-Een trein 
-Een vliegtuig 
-Een tractor 
-Een auto 
-Een fiets 
-Een speedboot 
-Een zeilboot 
 
Als het goed gaat, voeg dan een emotie toe. De boze trein, de verdrietige trein, de verliefde 
trein, etc. 
 
Suggesties: 

- Als het naspelen van vervoersmiddelen goed gaat, kunt u het moeilijker maken. Bij 
elk vervoersmiddel voegt u een emotie toe. De boze trein - de kinderen spelen de 
trein boos. De verdrietige speedboot - de kinderen spelen de speedboot verdrietig. 

- De kinderen mogen twee aan twee in een lange rij achter elkaar gaan zitten. Ze 
spelen dat ze in een trein zitten. De conducteur komt de kaartjes controleren. Steeds 
speelt een ander kind de conducteur.  

- De emotiebus. Zet zoveel stoelen in een busopstelling als er kinderen zijn. Vooraan 
zit de conducteur. De kinderen stappen een voor een bus in. Ze kiezen een gevoel 
waarmee ze de bus instappen. Als ze instappen doet iedereen dat gevoel na. Totdat 
ze allemaal in de bus zitten. 
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Activiteit 6 - De eigenaar van de brief 
 

Doel:    De groep ontvangt een brief van de eigenaar van de koffer. 
Tijd:    10 minuten 
Organisatie:   In de groep 
Benodigdheden:  De brief van de eigenaar van de koffer (zie pag. 30).  

    De koffer  

Voorbereiding: 
• Kopieer de brief van de eigenaar van de koffer, doe hem in een envelop en 

schrijf daarop het adres van de school. Afhankelijk van het 
taalvaardigheidsniveau van de kinderen in uw groep kunt u de brief eventueel 
vereenvoudigen.  

• Bereid de kinderen voor op het bezoek aan Museum Buurtspoor door de brief 
voor te lezen en ze nog eens extra nieuwsgierig te maken naar de eigenaar 
van de koffer. Naar aanleiding van de brief formuleren de kinderen alvast 
vragen die zij aan de eigenaar kunnen stellen. 

Taal: 
• De kinderen kunnen vragen stellen aan de eigenaar van de koffer. 
• De kinderen kunnen vertellen over de voorwerpen uit de koffer en over wat ze 

hebben gedaan met de voorwerpen. 
• De kinderen kunnen aan de hand van de verhalen van de eigenaar 

beredeneren of ze te maken hebben met de daadwerkelijke eigenaar van de 
koffer. 

 
Woorden:  De woorden uit de voorgaande activiteiten kunnen tijdens de interactie met de 
  eigenaar op een natuurlijke manier worden herhaald. 
 
 
Inhoud 
 
Introductie  
Laat de envelop zien, maak hem open en lees de brief van de eigenaar van de koffer voor 
aan de kinderen. Laat hun op de brief reageren. Hoe kunnen ze erachter komen of de koffer 
in de klas inderdaad de koffer van de schrijver van de brief is?  
Spreek met de kinderen af dat de koffer niet zomaar aan de schrijver van de brief wordt 
gegeven. Overleg met de kinderen wat ze kunnen doen om erachter te komen of de man van 
het Museum Buurt Spoorweg in Haaksbergen daadwerkelijk de eigenaar is. Stuur aan op het 
bedenken van vragen over de inhoud van de koffer, zodat ze kunnen controleren of de 
eigenaar wel precies weet wat er in de koffer zit.  
Bijvoorbeeld:  

• Wat voor spullen zitten er in de koffer? 
• Wie is de persoon op deze foto?  
• Wat doet dit apparaat (stempeltang)?  

 
De stempeltang waarover de mogelijke eigenaar schrijft, zou misschien kunnen bewijzen dat 
hij de eigenaar is. Hebben ze al ontdekt wat het voorwerp is? Zo nee, laat de kinderen het 
onderzoeken. Spreek met de kinderen af dat deze vragen tijdens het bezoek van de 
mogelijke eigenaar aan hem gesteld kunnen worden. Stimuleer de kinderen deze vragen te 
bedenken en noteer ze. 
Breng samen met de kinderen de koffer weer in de oude staat. Dat wil zeggen dat alle 
spulletjes en voorwerpen weer op hun oude plekje in de koffer worden gelegd. 
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Bedenk samen met de kinderen wat voor ‘geschenken’ de groep meeneemt naar de 
oudheidkamer. De kinderen kunnen de zelfgemaakte treinkaartjes meenemen. De kinderen 
zoeken zelf een geschenk uit. Deze geschenken worden opgehangen in de zaal van de 
instelling dus zet de naam en de school goed op de werkjes! Spreek met het museum af 
wanneer de werkjes weer naar school terugkomen. 
 
 
Suggesties in de klas 
• Naar aanleiding van de koffer laat u de kinderen zelf een doosje of kofferje knutselen, 

waarin ze hun eigen 'waardevolle' spulletjes kunnen stoppen. Laat de kinderen over die 
voorwerpen vertellen. Waarom willen ze juist die spulletjes bewaren? Dit vertellen kan een 
dagelijks terugkerende activiteit zijn, bijvoorbeeld tijdens de ochtendkring. 

• Doe het volgende spel met de zelfgemaakte doosjes of kofferjes: laat van een van de 
kofferjes de inhoud zien. De kinderen raden van wie de koffer is en geven aan waarom ze 
dat denken. 

• Laat de kinderen ook een voorwerp van thuis meenemen waarvan ze denken dat andere 
kinderen het niet kennen. De rest van de klas raadt wat het zou kunnen zijn. Stimuleer de 
kinderen daarbij weer hun fantasie te gebruiken. Denk ook aan voorwerpen uit andere 
landen en culturen. 
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Beste kinderen, 

 

Kunnen jullie mij helpen? Ik ben erg verdrietig! Mijn koffer is namelijk weg. Mijn koffer 

met al mijn mooie spullen! Spullen die ik nodig heb om te kunnen werken, maar ook 

spullen die ik wil bewaren! Nu hoorde ik van de postbode dat bij jullie op school een 

koffer is gevonden. Dat zou weleens mijn koffer kunnen zijn! 

 

In de koffer zit een bijzonder voorwerp. En een heel bijzondere tang. Met die spullen 

denk ik aan vroeger. Hoe het toen was. Ik mis de koffer erg. De koffer is mij erg 

dierbaar. Ik heb zelf alle spullen verzameld en bewaard. Daarom wil ik de koffer 

graag terug. 

 

Kunnen jullie even kijken of alles nog in de koffer zit? Ja? Dan is het mijn koffer. 

Bewaar mijn koffer en spullen goed. Kunnen jullie de koffer naar mij terugbrengen? 

Dan kan ik jullie gelijk alles vertellen over de spullen en over vroeger. Dat lijkt mij erg 

gezellig! Tot dan! 

 
 
Vriendelijke groeten van de conducteur  
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Activiteit 7 - Activiteitencircuit 
 
 
Doel:    De eigenaar van de koffer is …... Hij heeft spullen van Constant de 

conducteur van vroeger bewaard! Hij zorgt met nog een paar andere 
mensen voor de treinen in het museum. Aan het gebouw en de 
voorwerpen kun je zien hoe het heel lang geleden was. 

   Doel is de kinderen te helpen goed te kijken naar wat ze om zich heen 
zien en het besef van een 'vroeger' en 'nu' te geven. 

Tijd:     90 minuten (excl. reistijd) 
Organisatie:   Activiteitencircuit in vier groepjes. Bij elk groepje is een begeleider 

aanwezig van school.  

Voorbereiding: 
• Vervoer regelen met begeleidende ouders. Let op: de ouders blijven 

tijdens het bezoek aan het museum bij een groepje kinderen! Zij 
begeleiden de kinderen bij de activiteiten. 

• Brief naar ouders sturen over het uitje.  
• Kinderen in groepen verdelen (er zijn vier activiteiten). 
• Ieder kind een naamsticker geven.  
• Koffer klaarzetten. 

 
 
Ontvangst 
De hele groep wordt ontvangen door een begeleider; de zogenaamde eigenaar van de 
koffer. Natuurlijk zal de eigenaar eerst kijken of zijn persoonlijke eigendommen nog compleet 
en intact zijn. Om te controleren of hij de echte eigenaar is, stellen de kinderen de van 
tevoren bedachte vragen. De eigenaar vraagt de kinderen of zij nog meer willen zien. Of zij 
nog meer voorwerpen en spullen van vroeger willen bekijken en daar opdrachtjes mee willen 
doen. De kinderen gaan aan het werk met een begeleider en een opdracht. In de bezoektijd 
doen zij vijf opdrachtjes samen met een begeleider. De vertellers van de oudheidkamer 
nemen een interactieve houding aan, zodat de kinderen de gelegenheid krijgen te reageren 
op wat zij zeggen. Bovendien krijgen de kinderen zo de kans zelf te vertellen wat zij met de 
voorwerpen hebben gedaan. 
 
Rondleiding en circuit 
Het circuit is verdeeld in vier activiteiten. Ieder groepje gaat met een begeleider vanuit 
school naar een activiteit. Op elke plek ligt een kaart waarop de activiteit beschreven staat. 
De kinderen blijven 10 minuten op een plek en schuiven dan door naar de volgende activiteit. 
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Verantwoording 
 
Het landelijke Bureau Erfgoed Nederland heeft Van wie is die koffer? als pilotproject laten 
ontwikkelen in samenwerking met de gemeente, enkele musea en educatieve instellingen in 
Rotterdam. KCO heeft op dit concept voortgeborduurd en heeft een eigen vertaling gemaakt 
voor Haaksbergen. 
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De conducteurstas 
Deze conducteurstas komt ongeveer uit 1960. In de tas bewaarde de conducteur zijn 
spoorboekje en zijn kaartenknipper.  
 
De stempeltang 
De stempeltang is ook van rond 1960. Voor deze tijd werd er echt een gaatje in het kaartje 
geknipt, met een kniptang. Rond 1960 werden de treinkaartjes dikker. Het kostte teveel 
kracht om de kaartjes echt te knippen, daarom werden het stempeltangen. 
 
De bordjes 
Vroeger hingen deze bordjes in de trein. Tegenwoordig staat er niet meer bij hoeveel 
personen er kunnen zitten. Ze komen uit de jaren ’50. 
 
Brochures/ foto’s 
de Hondekop 766, een vierdelig elektrisch treinstel model 1954 en vandaar de typenaam Mat 
'54 - heeft van 1960 (al reden de eerste al in 1956) tot 1996 bij NS gereden. In 1996 heeft 
onze stichting de trein gekregen en die heeft er tot januari 2009 af en toe ritten mee gemaakt 
op het hoofdnet van de NS: van Groningen tot Maastricht, van Vlissingen tot Den Helder en 
van Hoek van Holland tot Emmerik. De trein is in het groen in dienst gekomen, in 1978 is de 
trein gemoderniseerd en geel met een horizontale donkerblauwe band geschilderd. In 1999 
is de trein weer groen geschilderd waarna hij voor filmopnamen (voor 2 films over de 
treinkapingen in de jaren zeventig) geel met diagonale lichtblauwe banen is geschilderd. 
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Eenvoudig (gesloten vraag)  Moeilijker (open vraag) 
Uiterlijke kenmerken 
Is het rood of oranje?    Welke kleur heeft het? 
Ruikt het lekker of vies?   Hoe ruikt het? 
Hoor je iets? Wat hoor je?   Hoe klinkt het? 
Is het groot of klein?    Hoe groot is het? 
Is het zacht of hard? Glad of ruw?  Hoe voelt het aan? 
Is het gemaakt van …?   Waar is het van gemaakt? 
Is het kapot? Waar is het kapot?  Is het nog heel? Wat ontbreekt er? 
Waar is het al eens gerepareerd?  Hoe zie je dat het ooit kapot is geweest? 
 
Constructie en techniek  
Is het met de hand gemaakt?  Hoe is het gemaakt? 
Zit dit vast of los?    Hoe is dit (vast)gemaakt? 
Is het stevig?     Denk je dat het stevig is? Hoe zie je dat? 
 
Functie 
Wat is dit? Is dit een…?   Waar wordt dit voor gebruikt? 
Wat kun je ermee doen? Kun je ermee…? Hoe wordt het gebruikt? 
Wordt het nu nog gebruikt?   Waarom gebruiken we het nu niet meer? 
      Wat gebeurt er als je ermee…? 
 
Ontwerp 
Vind je het mooi?    Waarom vind je dit (niet) mooi? 
Vindt iedereen het mooi?   Wat denk je dat anderen ervan vinden? 

Waarom? 
Is het versierd?    Hoe is het versierd? Wat vind je ervan? 
 
Herkomst en ouderdom 
Is het oud of nieuw?    Hoe oud is het?  
Wat is het verschil met een nieuwe? 
Komt het uit Nederland?   Waar komt het vandaan?  
Wie heeft het gemaakt?   Waarom denk je dat … het heeft gemaakt? 
Van wie is het? Van jou of van …?  Hoe weet je dat het van … is? 
 
Waarde 
Is het duur?     Hoeveel geld is het waard? Waarom denk je dat? 
      Waarom heeft de eigenaar het bewaard, denk 
je? 
Zou jij het bewaren?    Waarom zou jij het (niet) bewaren? 
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Bijlage 1 
 
Een extra dramaopdracht. 
 
Op een goed beeld te krijgen van de tijd waaruit de meeste erfgoedvoorwerpen komen kunt 
u de kinderen in die tijd laten spelen. Door middel van geleide fantasie vertelt u een verhaal 
wat de kinderen uitbeelden. De kinderen mogen alles in het verhaal zijn en ook allemaal 
tegelijkertijd.  
Stal een aantal spullen uit de koffer uit in het speellokaal. 
 
Verhaal: 
Nu is het 2010. Deze klas is een grote tijdmachine. Overal blinken lichtjes en klinken gekke 
geluidjes. We worden helemaal door elkaar geschud! Dan vallen we op de grond. Het lijkt 
alsof we in een diepe slaap gevallen zijn. Een paar kinderen worden wakker. En nog een 
paar kinderen. En nog een paar. Iedereen rekt zich uit. ‘ Goedemorgen’, zegt iedereen netjes 
tegen elkaar. Ineens zegt ....: Kijk nou naar buiten! Alle kinderen verzamelen zich bij het 
raampje. Ze kijken naar buiten. Buiten is het 100 jaar geleden. De kinderen lopen naar 
buiten. Ze kijken om zich heen. Ze zijn verbaasd. Op de grond ligt een vreemd voorwerp. ( 
leg de telefoon op de grond) De kinderen weten niet wat ze ermee moeten doen. ...raapt het 
op. De kinderen ruiken eraan. Ze voelen aan het voorwerp en luisteren goed. Ze weten niet 
wat het is. Ineens wist......het, ze zei: het is een telefoon! en deed voor hoe je het moest 
gebruiken. Iedereen was blij! Toen legden ze het voorwerp weer neer op de grond. Toen 
liepen ze op een nieuw voorwerp af. ( leg de pet op de grond) Wat is dat nou! Riep….De 
kinderen voelden eraan en roken eraan. ……dacht: ik zet het gewoon op mijn hoofd. De 
andere kinderen keken ernaar en vonden het erg mooi. Ze staken hun duim op. Intussen zag 
….ineens een vreemd groot voorwerp ( de tas) ze pakte het op en voelde eraan. De andere 
kinderen wilden ook voelen. Ze hing het om haar schouder. Wat stond dat goed. Ze liep er 
een rondje mee. De kinderen vonden het mooi. Toen werden alle kinderen ineens ontzettend 
moe. Langzaam ging iedereen weer op de grond liggen. Ze vielen in een diepe slaap. 
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Bijlage 2 
 
Een liedje van vroeger. 
 
100 jaar geleden toen de eerste tram over het spoor reedt zongen kinderen het volgende 
liedje: 
 
De tram is klaar, de tram is klaar! 
Zoo jubelt onze mond 
Gezegend zij het Nieuwe jaar 
Dat ons aan ’t spoor verbond. 
 
Ze zongen en hadden allemaal een vlaggetje gemaakt waar ze mee wapperden. 
Samen met de kinderen kun je een vlaggetje maken en het liedje leren. 


