
Excursie: Met het Fietsgilde fietst uw groep langs plekken 
in Hilversum die herinneren aan de oorlog. Met een kijkje 
bij een Hilversumse bunker! Bij het Grafisch Atelier 
kunnen de leerlingen hun eigen poster over vrede ontwer-
pen en drukken. 

DE GESCHIEDENIS VAN OMROEPSTAD
Tijd van Televisie en Computer
voor groepen 7 en 8

Een radio-fabriek met een radiozender er-
naast. Daarmee begon de geschiedenis van 
Mediastad Hilversum rond  1920. Het tijdperk van 
Televisie en Computers begon in fabrieksdorp Hilversum 
dus al veel eerder dan we leren in de geschiedenisboekjes. 
De omroepen trokken enorme aantallen medewerkers aan, 
waardoor het dorp groeide. 
Het voorleesboek ‘Ben ik al beroemd’ geeft een goed kijkje 
op omroepberoepen. De leerlingen interviewen familie of 
buren met een omroepberoep. Verder een levendig circuit 
met plattegrond- en rekenopdrachten, en kritisch  kijken 
naar reclames. Elk groepje maakt een collage over een om-
roep en presenteert dat  vóór het oude omroepgebouw 
zelf, tijdens een fietsexcursie met het Fietsgilde. 

Excursie: Met het Fietsgilde fietst de groep langs oude en 
nieuwe omroepgebouwen en de plek van de oude NSF-fa-
briek. Begrijpen ze het kunstwerk dat daar nu staat? Met 
een workshop Hoorspel-maken bij Globe, geschreven 
door hoorspelregisseur Peter te Nuyl. Of diverse excursies 
bij Beeld en Geluid.

HILVERSUM EN DE HEMEL - geloof en geschiedenis 
Religieus erfgoed en zingeving
voor groepen 7 en 8. 

Feesten, gebouwen, voedselregels. Hoe zit dat 
bij de drie grote religies Jodendom, Christen-
dom en Islam? Steeds worden deze drie reli-
gies naast elkaar gezet om ze goed te kunnen 
vergelijken. Zijn er wel zo veel verschillen, en 
wat zijn de overeenkomsten? Hoe ontwikkelden de 
religies in Hilversum, en welke grote rol speelde de indus-
trialisatie hierin? 
Was hier een beeldenstorm? Met tien tijdbalk-kaarten over 
de drie religies brengen de kinderen de ontwikkelingen 
van geloven ‘in kaart’. Wist je dat de oudste kerktoren in 
Hilversum middeleeuws is, en daarmee het oudste bouw-
werk van Hilversum? Waarom is hier geen synagoge meer? 
En wat dacht je van de namen Vitusstraat, Vitusschool, Vitus-
kerk. Leerlingen leren waarom Sint Vitus belangrijk is in het 
Gooi. En hoe zit dat met herbestemming van kerken?

Excursie: naar de Grote Kerk op de Kerkbrink en de 
Mevlana Moskee aan de Geuzenweg.

Aanraken mag! 
Bij alle projecten zitten 

(historische) voorwer-

pen in de erfgoedkist. 

Een aantal zijn écht 

oud: hoe voelt dat om 

honderd(en) of zelfs 

duizenden jaren in je 

handen te houden? 

En hoe houd je het 

vast? Want wat echt en 

oud is, daarop moet je 

zuinig zijn!

Algemeen
De erfgoedprojecten sluiten waar mogelijk aan bij uw geschiedenismethode. 
Niet erbij, maar in plaats van en gericht op kerndoelen en vaardigheidsdoelen. 
Alle projecten zijn vertaald naar Hilversum in een bepaald tijdvak. 
• Elk project is opgezet in kant-en-klare modules. De leerkracht kan  
 deze  naar eigen inzicht als bouwstenen inzetten. 
• Voor aansluitende excursies en gastlessen zijn bij elk project 
 koppelingen gemaakt met Hilversumse of regionale cultuuraanbieders. 
• Alle projecten hebben een digitale handleiding en introductiemodules, 
 de  leerlingthema’s zijn deels digitaal, deels hand-on. 
• In de bijbehorende erfgoedkist zijn diverse (historische) voorwerpen om  
 aan te raken, van dichtbij te bekijken en vooral om uit te proberen. 
• Elk thema heeft ook circuits over eten en het dagelijks leven.
• Meervoudige intelligenties in de circuitthema’s

Hoe het werkt
U introduceert het project met een historisch voorwerp, voorleesverhaal of quiz 
met begeleidende PowerPoint. Verder een klassikale introductie PowerPoint om 
de lokale historie goed te introduceren. 
Het circuit bestaat uit 6 of 8 actieve thema’s die u naar eigen keuze in twee of 
drie lesblokken kunt doen. Een aantal thema’s zijn digitale lesjes in Wikiwijs waar 
leerlingen zelfstandig mee kunnen werken. Een inlog voor de digitale leerlingles-
jes en docentenhandleiding  krijgt u na aanmelding.

Meer informatie, prijzen en reservering op:
www.nmegooivechtstreek.nl/erfgoedleerlijn hilversum

De geschiedenis ligt op straat!
[Hilversumse erfgoedlijn] 

Een overzicht van acht Hilversumse erfgoedthema’s en tips voor excursies en gastlessen.  
De digitale erfgoedleerlijn Hilversum heeft 8 projecten voor groepen 1 t/m 8.

Een erfgoedles in de klas….

Met de woorden ‘Dit is geschiedenisles nieuwe stijl’, introduceert leerkracht 

Amber de erfgoedlessen bij haar groep 6. De kinderen luisteren naar een 

historisch voorleesverhaal en zien oude foto’s op het digibord. ‘Veel leuker dan 

de gewone geschiedenisles’, vinden de meesten. Daarna verdiepen de leer-

lingen zich in deelthema’s. In een circuit van steeds 20 minuten doen ze in 

kleine groepjes zelfstandig ervarings-gerichte opdrachten, gericht op meer-

voudige intelligenties. Deels digitaal: ‘Yes, weer een opdracht goed!’. 

Door de gastles van de Wereldwinkel wordt het thema kinderarbeid ineens 

130 jaar vooruit geschoven. Waar kun je op letten bij het kiezen van een 

kinderarbeid-vrije spijkerbroek?

Over Stichting Omgevingseducatie

Omgevingseducatie is een zelfstandige projectorganisatie, die ruim 

20 jaar actief is met het ontwikkkkelen van onderwijsprogramma’s 

voor en met de scholen in de regio Gooi en Vechtstreek. Onze kracht 

is om samenwerkingsverbanden op te zetten met cultureel (erfgoed) 

instellingen, maatschappelijke- en natuurorganisaties en scholen. Het 

lesmateriaal dat we vervolgens ontwikkelen is afgestemd op de prak-

tijk en behoefte van het onderwijs en sluit aan op de mogelijkheden 

van de instellingen. Vragen hiervoor komen uit het werkveld:  instellin-

gen, leerkrachten of schooldirecties of gemeenten. In alle gemeenten 

in de regio zijn inmiddels lokale erfgoedleerlijnen ontwikkeld en zijn 

projecten opgezet rond natuur en duurzaamheid (zie www.omgeving-

seducatie.nl). 

Naast de lesmaterialen, zijn er ook de ‘producten’ Regionale Bron-

nenbank (www.regionalebronnenbank.nl) en de regionale NME-wij-

zer (www.nmegooivechtstreek.nl) van Omgevingseducatie. In de 

NME-wijzer zijn vele lesprojecten over erfgoed, natuur en duurzaam-

heid te vinden, waarbij het ontdekken van de eigen omgeving 

centraal staat.

Voor deze erfgoedleerlijn werkte de Stichting Omgevingseducatie samen met: 

Bibliotheek Hilversum, Geologisch Museum Hofland, bureau Natuurlijkheden, De 

Meentboerderij , CKC Globe, Muiderslot,  Fietsgilde het Gooi, Wereldwinkel Hil-

versum,  Historische Kring Albertus Perk, stichting Struikelstenen, Beeld en Geluid, 

Grafisch Atelier, Dudok Architectuur Centrum, Coquinaria culinaire geschiedenis.

Middeleeuwse scherven

Bonnenboekjes

6000 jaar oud pijlpuntje 



JAGERS EN BOEREN - Hilversum in de Prehistorie 
Tijd van Jagers en Boeren
voor groepen 5 en 6

Wat doen die grafheuvels hier op de hei? De 
kinderen leren zowel de begrippen die bij het hoofdstuk 
Jagers en Boeren horen, als over de lokale geschiedenis. 
Hoe leefden de jagers en later de eerste boeren hier, in de 
prehistorie? Op de kaart zoeken we de vindplekken van 
prehistorische voorwerpen rondom Hilversum. Ze worden 
zelf even archeoloog en onderzoeken met witte hand-
schoenen en loep een scherf of spijker. 

Excursie: naar Geologisch Museum Hofland om zelf 
vuur te maken en graan te malen. Of met Bureau Na-
tuurlijkheden een heidewandeling met grafheuvelritueel, 
mammoetjacht spelen en leren welke plantjes je kunt eten. 

BOERENDORP HILVERSUM in de mideeleeuwen 
Tijd van Steden en Staten (en ridders en kastelen!)
voor groepen 5 en 6

Zo’n groot kasteel als het Muiderslot in de 
buurt; wat betekende dat voor de boeren in 
dorpje Hilversum? En gingen de Hilversumse boeren 
naar de markt in ‘hoofdstad’ Naarden? Wat vertelt de 
straat Gijsbrecht van Amstel over de middeleeuwen? 
En waarom is het Gooi zo’n raar stukje Noord-Holland 
op de kaart?
In dit omgevingsproject staan vaardigheden centraal : 
eten volgens middeleeuwse eetregels, een echte middel-
eeuwse scherf onderzoeken,  kritisch leren denken over 
‘moord’-verhalen op Floris V, leren onderhandelen op de 
markt. 

Excursie: foto-speurtocht bij het Muiderslot of bij de 
Meentboerderij ontdekken welke gereedschappen de 
boer vroeger gebruikte en hoe dat is veranderd, of bij het 
Grafisch Atelier een workshop hoogdruk/boekdruk-
kunst/kalligrafie. Workshop over middeleeuws eten door 
Coquinaria

 Doe vooraf met de klas de workshop Webdetective bij Bibliotheek Hilversum. 
Hierin leren de kinderen informatie en foto’s op internet goed te lezen én 

beoordelen. Handig als basis voor de digitale erfgoed-projecten.

VROEGER EN NU - Tijd van opa en oma in de jaren ‘50
voor groepen 1 en 2

Hoe was de kleutertijd van de opa’s en oma’s 
van de kleuters van nu? Met een voorleesverhaal en  
een digitaal fotoboek als introductie, digitale lesjes en digi-
tale spelletjes leren de kinderen over tijdlijnen en dingen 
die veranderen. 
Met vele mogelijkheden om het thema speels in te vullen: 
Oudhollandse liedjes, ingezongen door het Haarlems 
kinderkoor, een actief spelletjescircuit in de speelzaal en 
een gezelschapsspelletjes circuit met de erfgoedkist. In dat 
laatste circuit verkleden de kinderen zich zoals opa en oma 
in hún kleutertijd: korte broek met schouderbanden, blouse 
en stropdas, glanzende haarstrikken en een bloemetjesjurk 
met petticoat .

VOORWERPEN VERZAMELEN IN HILVERSUM 
voor groepen 3 en 4 

Iedereen verzamelt wel iets. Daarmee start 
deze digitale les. En hoe werkt dat bij musea? 
Met digitale spelletjes over materialen en vormen, gebruiks-
voorwerp of bewaarvoorwerp worden de kinderen zich 
bewust van de waarde van voorwerpen. In de bijbehorende 
erfgoedkoffer zitten vele materialen voor een circuit met 
verdiepende lesjes, rondom het thema Verzamelen. Apart 
voor groepen 3 én 4 zijn er woorden-lessen. Verder zijn 
er teken- en opzoekopdrachten, een gezelschapsspel en 
digitale spelletjes.

Excursie: naar Geologisch Museum Hofland, waar we 
kijken naar echte prehistorische vondsten en waar de klas 
als een archeoloog scherven verzamelt, aaneen plakt en 
natekent. 

TAPIJTDORP Hilversum tijdens de Industrialisatie
Tijd van Burgers en Stoommachines 
voor groepen 6 en 7

Hilversum was eind negentiende eeuw een van 
de drie belangrijkste tapijt-fabrieksdorpen van 
Nederland, samen met Enschede en Tilburg. 
Wat is daarvan nog over? Het voorleesverhaal start 
met jongen Kees die om 6.30u naar de textielfabriek in 
de Langestraat gaat. Welke klusjes doet hij thuis (poepton 
legen of koffiebonen malen)? Welk werk doet hij in de 
fabriek? In de circuitles gaan de kinderen met handweef-
ramen ervaren hoe het is om te weven. ‘Leuk!!’ vinden ze. 
Maar bedenk eens dat Kees dat werk 6 dagen per week, 
11 uur per dag deed! Is het dan nog leuk? Een les over de 
komst van de spoorlijn in Hilversum en wat daardoor ver-
anderde, kinderarbeid, werkomstandigheden en armoede. 
Maar ook over de nieuwe mogelijkheden die fabriekspro-
ducten gaven voor de arme arbeiders: goed brood en  
schone zuivel. 

Gastles/Excursie: een gastles van de Historische Kring 
over de vele fabrieken in de Hilversumse wijk ‘Over ’t 
spoor’. Of een gastles van de Wereldwinkel over kin-
derarbeid nu. Of een excursie naar de Larense Molen. 
Of een fietsexcursie met het Fietsgilde langs de Gooise 
Vaart. Is het jaagpad van de trekschuit nog te zien? 

HET DAGELIJKS LEVEN IN HILVERSUM in de 
Tweede Wereldoorlog
Tijd van Wereldoorlogen (en ridders en kastelen!) 
voor groepen 7 en 8

Er staat een oud bruinleren koffertje met 
versleten hoeken in de klas. Wat zou daarin 
zitten? Is het de koffer die Martinus Letterie 
meenam op transport naar een Duits kamp in 
1941, met de foto van zijn drie kinderen erin? 
Thema’s waarmee de leerlingen werken: Waarom namen  
de Duitsers Hilversum zo snel in, vijf dagen na de start 
van de oorlog? Welke rol speelden de omroepen hierin? 
Ontwerp een schuilplaats in school. Tulpenbollensoep: welk 
eten was er in de Oorlogswinter? Wat is nu nog de waarde 
van het herdenken van de oorlog?  
Het voorleesboek ‘Oorlog zonder vader’ over Frank en zijn 
vader Martinus Letterie loopt als een rode draad door het 
project. Evenals de mogelijkheid om in een benefietactie 
geld op te halen voor het plaatsen van een Struikelsteen 
voor het huis van een weggehaalde en verdwenen (Joodse) 
familie. 

 “Ik gebruikte een paar delen uit het project, 
die aansloten bij het geschiedenisboek”

 Kant en klaar erfgoedproject

“Nu het erfgoedproject klaar is, moet ik mijn gewone geschiedenisles-

sen weer zelf gevarieerd maken. Dat kost me meer tijd dan het doen 

van het project. Daarin was alles kant en klaar, en vooral afwisselend! 

Mijn beweeglijke klas vond dat erg leuk”


