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introductie

Ferhaal fan Fryslân – Ik, Friesland en de wereld
In de tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân zien 
leerlingen allerlei voorwerpen uit Friesland, van de 
prehistorie tot nu. De voorwerpen vertellen verhalen 
over bijzondere Friezen, wat Fries is en wat niet en 
hoe Friesland door mensen is gemaakt. 
Wat deze voorwerpen met de leerlingen te maken 
hebben, waarom en door wie ze zijn verzameld en 
hoe ze betekenis krijgen onderzoeken leerlingen 
in tweetallen. Museumdocenten zorgen voor 
interactie, ruimte voor eigen interpretaties, reflectie 
en betekenisgeving aan woorden als erfgoed, 
waardevol, bewaren en tentoonstellen. Elke klas 
krijgt na afloop van het museumbezoek de opdracht 
om te bepalen welk voorwerp ze zelf als klas in het 
Fries Museum willen tentoonstellen.  

samenwerkingspartners

Het onderwijsprogramma Ik, Friesland en de wereld 
is ontwikkeld in samenwerking met diverse partners.

Studenten pabo minor cultuureducatie
Vanuit de Minor cultuureducatie van de NHL 
Hogeschool hebben pabostudenten Jouke Grit en 
Hylke Busstra in opdracht van het Fries Museum 

een ontwerp gemaakt voor de museumles in het 
Ferhaal fan Fryslân voor groep 5 t/m 8. 

Denktank
Om het onderwijsprogramma te toetsen hebben de 
volgende personen meegewerkt.
• Cultuurcoach Misja Sirag (namens Kunstmenu 

Leeuwarden, Schoolkade)
• Leerkracht Bertus Molenbuur (bovenbouw PO 

Oldenije) 
• Jelte Visser (oud-directeur PO / vrijwilliger FM) 
• Gea van der Wijk (vakdocent beeldend 

Leeuwarder Scholenvereniging (LSV))
• Eduard Stornebrink, groep 8  van IKC Sint 

Radbodus te Dronrijp

Kinderdirectie
Dit waren Levi Kindermann, Charlotte van de 
Velde, Victory Nijstad, Sofie Santhuizen, Kishandy 
Strickx, Elin Feenstra, Luke Heidinga en Jayden 
Bons , leerlingenraad van de Albertine Agnesschool. 
Zij  hebben in samenwerking met het museum 
en de studenten de 16 voorwerpen gekozen met 
een mooi verhaal, het introductiefilmpje mede 
mogelijk gemaakt en de opdrachten getest en mede 
bedacht. 

Testgroepen
groep 7 en groep 8 van IKC Sint Radbodus Dronrijp.
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leerdoelen

Leerlingen…
• hebben een positieve ervaring
• leren een verbinding te leggen tussen Fries 

erfgoed en hun eigen persoonlijke leven
• krijgen door het zien en onderzoeken van echte 

historische objecten een bijzondere ervaring 
(historische sensatie).

• leren hun eigen kwaliteiten en talenten in te zetten 
om een eigen interpretatie / vervolg aan erfgoed 
te geven (vanuit de vakgebieden beeldende 
vorming, natuur/techniek, drama, taal/spelling, 
aardrijkskunde, geschiedenis, rekenen, lezen)

• leren nadenken over de waarde(s) van cultureel 
erfgoed

• leren erfgoed te gebruiken om meer inzicht te 
krijgen in de geschiedenis (van Friesland)

• leren dat er meerdere waarheden en schoonheden 
zijn; er zijn meerdere mogelijkheden om naar een 
verhaal te kijken

• leren onderzoekend te kijken naar historische 
objecten.

• worden nieuwsgierig naar de voorwerpen en hun 
verhalen en komen met vragen de tentoonstelling 
uit

• krijgen inzicht in de functie van musea om erfgoed 
te bewaren en tentoon te stellen

• leren samenwerken
• leren vanuit een kritische blik een eigen mening/

visie ontwikkelen, formuleren en delen en te 
reflecteren op de meningen van anderen.

sluit aan bij

• belevingswereld van de leerlingen uit groep 5 t/m 8
• onderwijsmethodes PO
• 21ste eeuwse vaardigheden
• Fryske Kanon en Nederlandse Canon 

onderwerpen
• kerndoelen 12, 51, 52, 53, 54, 55 en 56
• individuele vaardigheden,  talenten, interesses en 

kwaliteiten van kinderen.

kernwoorden/begrippen
Museum, erfgoed, voorwerpen, verhalen, waarde, 
terp, afgraving, verzamelen, tentoonstellen, 
bewaren, authentiek, betekenis geven. 
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werkwijze

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
• voorbereiding in de klas - 30 minuten
• museumbezoek Fries Museum- 75 minuten
• verwerking in de klas – naar eigen inzicht

voorbereiding in de klas

Filmpje kinderdirectie
www.friesmuseum.nl/onderwijs/primair-onderwijs/
ik-friesland-en-de-wereld/ 
Bekijk samen met de leerlingen vooraf in de klas het 
filmpje waarin de 8 leerlingen van de kinderdirectie 
hun verhaal vertellen over hun favoriete voorwerpen 
in Ferhaal fan Fryslân. 
Duur: 3:52 minuten

Voorleesverhaal Schat in de modder 
Lees in de klas het verhaal ‘Schat in de modder’ 
voor. Het verhaal heeft een open einde. Na afloop 
van het verhaal kun je de leerlingen de volgende 
vragen kunt stellen: 

Wat zou het gevonden voorwerp kunnen zijn?  
Hoe zou je willen dat het verhaal verder gaat?  
Heb je zelf weleens iets (waardevols) gevonden? 
Wat zou je graag willen vinden? Heb je zelf iets in 
huis wat over 100 jaar nog bewaard zal zijn? Of heb 
je thuis een (speciaal) voorwerp wat in de familie 
moet/zal blijven?

Erik Betten heeft dit korte verhaal in opdracht 
geschreven. Het gaat over het Romeinse 
schrijftafeltje uit Tolsum. Dit is een van de  
16 geselecteerde voorwerpen waarmee leerlingen 
tijdens het museumbezoek gaan werken. Het is een 
fictief verhaal gebasseerd op waargebeurde feiten. 
Duur: 15 minuten

Tweetallen maken en voorwerp kiezen
• Laat de leerlingen vooraf aan het 

museumbezoek tweetallen maken, zodat dit geen 
tijd meer kost in het museum. Bij oneven graag 
een drietal erbij. 

• Laat de tweetallen op basis van hun interesse 
en talent een keuze maken met welk van 
de 16 voorwerpen ze hun onderzoek in de 
tentoonstelling willen starten (bijlage keuzekaart 
en uitleg van iconen vakgebieden).

• Wanneer de groep groter is dan 15 leerlingen, 
graag de groep verdelen in twee groepen. 

• Leg in het kort de museumregels uit. 
Je mag wel: jassen en tassen afgeven bij de 
museumdocent, luisteren naar elkaar, plezier 
hebben, met potlood schrijven, foto’s maken en 
kijken met je ogen 
Je mag niet: schreeuwen, aanraken, rennen, 
leunen, eten, met je telefoon spelen of muziek 
luisteren.

voorleesverhaal
EEN SCHAT IN DE MODDER
Het was de zomer van 1914 en ik was radeloos. Je 
kunt het je nu niet meer voorstellen, maar mensen had-
den het toen slecht. Honger was heel gewoon. Als je 
ziek werd, dan was je écht ziek. En dat was mijn vader 
ook: écht ziek.

Ik had in het voorjaar met mijn vader de tocht van 
Drenthe naar Friesland gemaakt. Want daar was werk 
te vinden op het land. Mijn moeder en mijn broertjes en 
zusjes bleven achter. Ik was trots, want als jongen van 
elf mocht ik voor het eerst mee. Als we geluk hadden, 
verdienden we op het Friese boerenland genoeg geld 
om de wintermaanden thuis nét door te komen. 

Maar dit keer hadden we geen geluk. Zeg maar 
gerust dikke pech. Vader kreeg het aan zijn longen. 
Eerst werkte hij door, maar toen hij in elkaar zakte 
op het land, stuurde de boer hem naar de dokter. Die 
was heel duidelijk: vader moest rusten, minstens drie 
weken, anders zou het zijn laatste zomer worden. Het 
medicijn dat ik hem elke dag moest geven, kostte bijna 
net zoveel als al het geld dat we in de weken ervoor 
hadden verdiend. Het was een ramp.

Het enige dat meezat, was het werk dat ik nog kon 
doen. Voor het landwerk was ik te klein, maar naast 
de boerderij, die Groot-Tolsum heette, waren ze op dat 
moment een terp aan het afgraven. Waar eerst nog 
een enorme heuvel lag, werd de grond stukje bij beetje 
afgegraven en op boten geladen. Vruchtbare grond 
was het, perfecte mest voor stukken land waar niet zo 
gemakkelijk wat groeide.

Het was heel druk op de terp. Er werkten wel dertig 
arbeiders tegelijk. Harde kerels, maar je kon er ook 
wel mee lachen. Mijn taak was het om de paarden te 
mennen die de karren vol met aarde over speciaal aan-
gelegde smalle rails trokken. Daarmee verdiende ik net 

genoeg om elke dag wat eten te kunnen kopen voor 
mijn vader en mezelf. Maar ik zat ondertussen vooral 
heel goed te kijken of ik tussen die terpaarde nog iets 
van waarde kon vinden. 

Schervenjongen, zo noemden de arbeiders me. 
Omdat ik voortdurend zat te speuren naar stukjes 
aardewerk. Daar was meneer Boeles van het Fries 
Museum namelijk dol op. Op één van mijn eerste 
dagen op de terp had ik hem horen praten: “Het maakt 
niet uit hoe klein of vies iets is, ik wil alles  zien. En als 
het wat is, beloon ik jullie er goed voor, dat weten jullie 
inmiddels wel.”

Elke vondst kon weer een puzzelstukje zijn van 
de geschiedenis van de Friezen die op de terp had-
den gewoond, zei Boeles. Terpbaas Piersma, die de 
afgraving leidde, vond dat eigenlijk onzin. Dat gespeur 
naar schatten kostte maar tijd. En tijd was geld. Maar 
Boeles betaalde goed, dus bleven de arbeiders wel 
opletten. En hoe mooier de vondst, des te groter de 
beloning. 

Willem, een lange kerel die me af en toe wat eten 
toestopte, had tot dan toe de mooiste ontdekking 
gedaan.  Een bronzen beeldje uit de Romeinse tijd. 
“Tien gulden, jongen, zo in het handje! Daar hebben 
we een hoop plezier mee beleefd.” Tien gulden. Als ik 
tien gulden kon verdienen, waren mijn problemen in 
één klap opgelost. Want voor de scherven die ik vond, 
kreeg ik niet meer dan een paar centen. Dat geld was 
zo weer op.

“Schervenjongen!” De toon waarop Piersma dat riep, 
joeg de rillingen over mijn rug. Hij had me al eens hard 
tegen mijn oor geslagen omdat ik in een kruiwagen 
zat te wroeten. “Breng die kar naar het schip en zit er 
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museumbezoek in het kort

Tip
Neem zelf een fotocamera of smartphone met 
camera mee, zodat je de kinderen kunt fotograferen 
of filmen tijdens hun opdrachten in het museum. 
Het behang van de tentoonstelling Ferhaal fan 
Fryslân geeft mooie plaatjes als dat als achtergrond 
wordt gebruikt. 

Ontvangst
Jullie worden in de hal ontvangen door twee 
museumdocenten. Zij geven een korte 
uitleg van opzet van het bezoek en delen de 
keycords met schat-keuzekaart en ringen uit. 
Daarna verdeelt de groep zich (bij meer dan 15 
kinderen) in twee groepen en lopen de leerlingen 
met de twee museumdocenten naar Ferhaal fan 
Fryslân op de 1ste verdieping. 

Inleiding
De museumdocent vraagt de leerlingen naar het 
verhaal ‘Schat in de modder’ en het filmpje van de 
kinderdirectie van het Fries Museum. 

Ze krijgen een korte instructie van de werkwijze 
in de tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân. Tot slot 
bekijken ze samen het Romeins schrijftafeltje.

Zelf actief aan de slag in tweetallen
Leerlingen starten in tweetallen met de door 
hen gekozen opdracht bij een voorwerp. Daarna 
kiezen ze  in de tentoonstelling op een een schat- 
keuzekaart een volgende opdracht. Ze doen 
ongeveer 3 á 4 opdrachten per tweetal. Hierbij loopt 
de museumdocent actief rond om de leerlingen te 
begeleiden. 

Afsluiting
De museumdocent bespreekt kort met de leerlingen 
de voorwerpen die ze gezien hebben en interessant 
vinden. En geeft uitleg over de unieke opdracht om 
als klas een eigen vitrinekastje in te richten voor de 
tentoonsteling ‘Friese kids Top 40’ (werktitel)in het 
Fries Museum. Zie verwerking in de klas. Beneden 
in de hal krijgt de groep het ingepakte vitrinekastje 
mee. 
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verwerking in de klas

Tentoonstelling ‘Friese Kids Top 40’ (werktitel) in 
het Fries Museum. 
Uniek project! 40 klassen uit Leeuwarden en 
omstreken maken samen een tentoonstelling in 
het Fries Museum. De tentoonstelling staat van 20 
december 2017 t/m 6 januari 2019. 
Duur van de les: ongeveer 4 uur 

Benodigdheden:
• Wit vitrinekastjes 35 x 35 x 35 cm kastjes. 

Deze krijgt de leerkracht mee na afloop van de 
museumbezoek.

• Het glas in de vitrinekast wordt in Fries Museum 
geplaatst 

planning

• Week 41 tot 48: bezoek Fries Museum 
• In week 48, voor 1 december 2017: foto van 

voorwerp + tekst bij het voorwerp sturen naar 
m.deboer@friesmuseum.nl  

• Leg op maandag 4 december of dinsdag 5 
december het voorwerp in de vriezer, zodat er 
geen beestjes in of op het voorwerp zitten. 

• In week 49 (donderdag 7 of vrijdag 8 december) 
komt het Fries Museum het vitrinekastjes met 
inhoud ophalen. 
 - het Fries Museum neemt het voorwerp met 
vitrinekastje in bruikleen. 

 - na afloop van de tentoonstelling brengt het Fries 
Museum dit weer terug naar de school. 

 - de klas krijgt een poster in de klas als bewijs 
van meedoen aan de tentoonstelling!

 - alle leerlingen krijgen een kaartje om gratis de 
tentoonstelling te bezoeken, geldig t/m 6 januari 
2019

• Woensdag 20 december 2017: opening 
tentoonstelling ‘Friese Kids Top 40’ (werktitel)

• Einde tentoonstelling: 6 januari 2019
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stappenplan inrichten vitrinekastje 
voor de tentoonstelling

STAP 1: Reflecteren op het museumbezoek 
• Bespreek samen welke voorwerpen en verhalen 

leerlingen in het Fries Museum hebben gezien 
en ontdekt. En wat voor opdrachten ze in 
tweetallen hebben gedaan. Gebruik als tool de 
reflectiecirkel. Zie bijlage 1. Op de audiowebsite 
www.ferhaalfanfryslan.nl kunnen kinderen nog een 
korte tekst beluisteren over hun voorwerp door 
het nummer in te toetsen van hun opdrachtkaart. 

• Bespreek de 16 denkvragen bij de opdrachten. 
Zie overzicht in bijlage 2.

STAP 2: Woordspin of mindmap met de woorden 
erfgoed en museum
• Maak in de klas samen of in tweetallen een 

woordspin van de woorden erfgoed en museum! 
En bespreek deze samen in de klas. Je kunt 
hiervoor de volgende link gebruiken ter inspiratie. 
https://www.reizenindetijd.nl/museumassistent/
wat-is-een-museum/ 

STAP 3: Samen in de klas een museum maken 
• Laat iedere leerling iets van huis meenemen 

wat hij/zij zelf een ‘persoonlijk erfgoed 
voorwerp’ vindt. En wat hij/zij een jaar zou willen 
tentoonstellen in het Fries Museum. Iets waar zij 
zelf een mooi verhaal bij kunnen vertellen. Wat 
vinden de kinderen belangrijk om te bewaren en 
tentoon te stellen?

Het voorwerp moet aan de volgende 
voorwaarden voldoen. 
1  Het moet passen in het vitrinekastje 35 x 35 x 

35 cm.
2  Het mag één voorwerp zijn of meerdere 

voorwerpen die bij elkaar horen. 
3  Het mag geen vloeibaar voorwerp zijn.
4  Geen levende voorwerpen (dieren of planten).
5  Het moet de dag voorafgaand van het 

ophalen in week 49 een dag en nacht in 
de vriezer hebben gelegen. Dit i.v.m. het 
doodvriezen van beestjes die we liever niet 
willen in het museum. 

STAP 4: Kies als klas samen democratisch een 
voorwerp/ groepje voorwerpen uit

STAP 5: Bedenk een titel en schrijf samen of in 
een klein groepje de tekst voor het tekstbordje/ 
verhaal bij het voorwerp/groepje voorwerpen 
De tekst bestaat uit maximaal 60 woorden. Doel is 
dat de bezoeker van het museum begrijpt wat het is 
en waarom de klas voor dit voorwerp heeft gekozen 
om tentoon te stellen in het museum. De naam van 
de leerlingen mag in de tekst staan, dit hoeft niet. 
(zie voorbeeld.)

STAP 6: Ontwerp en maak samen de aankleding/
inrichting van de binnenkant van het vitrinekastje 
Het belangrijkste is dat de aankleding van het 
vitrinekastje goed past bij het voorwerp en 
het voorwerp goed laat opvallen. Dit mag een 
schildering, tekening, behang, enzovoort zijn. 

STAP 7: Plaats het voorwerp in het vitrinekastje 
en maak van vitrinekastje als totaal een foto
Zorg dat alles goed vast zit of vast staat of ligt. 
Maak zo nodig voor het museum een instructie hoe 
iets moet staan.  

STAP 8: Stuur de foto en het verhaal van 30 tot 
maximaal 60 woorden voor 1 december naar: 
m.deboer@friesmuseum.nl met vermelding van de 
schoolnaam en groep en naam en e-mailadres van 
de leerkracht.

Voorbeeld van tekstbordje: 

Schoentje

Dit schoentje heeft mijn oma gedragen. Zij had dit 
aan als kind van 10 jaar. Ze woonde in Leeuwarden.  
Ik heb het gekregen van mijn oma toen ik 10 jaar 
oud was. Mijn zusje heeft het andere schoentje 
gekregen. Het schoentje is bijzonder omdat ik 
het heb gekregen van mijn oma en zij is mijn 
lievelingsoma. 

Willem Lodewijkschool
Groep 7
Leeuwarden
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bijlage 1

bron: www.klastools.be
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bijlage 2

Denkvragen van de opdrachtkaarten van 16 voorwerpen in het onderwijsprogramma 
Ik, Friesland en de wereld

nr voorwerp denkvraag

12 Eenhoorn van de zee (Narwal walvis) Geloof jij in magische krachten?

13 Friezen vechten in Europa (Friese officieren) Hoe zou jij het vinden als je in de klas ook een 
uniform moest dragen, dus dat je allemaal precies 
hetzelfde gekleed bent?

16 Schat van Hallum Stel dat je veel geld had, wat zou je er dan 
mee doen?

17 Romeinen op de terp Wat zou jij doen wanneer je dit schrijftafeltje in 
de grond vindt en aan wie zou je het vertellen?
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30 Sporen van eerste Friezen Als je in de oertijd zou leven, welk bezit wat 
je nu hebt zou je dan het meest missen? En 
waarom?

34 Poppenhuis (kijkje in de adellijke keuken) Hoe zou jij het vinden wanneer je een
poppenhuis van jouw eigen huis krijgt? Wat is
dan het leukst om in miniatuur te zien?

38 Stad vol sloppen Stel dat jij met 7-12 mensen in een 
éénkamerwoning moet wonen. Wat zou je daar leuk 
en niet leuk aan vinden?

42 Breekbare geschiedenis (de piramide van 
Tichelaar) Heb jij weleens van iets ouds iets nieuws ge-

maakt?

61 Valse Vikingen Heb jij weleens iets vervalst?
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64 Zwaard van Grutte Pier Wanneer ben je een held ?

68 Uit de hand gelopen grap Wanneer vind jij dat een grap
uit de hand is gelopen?

83 Geheimschrift van de Friezen Op welk voorwerp zou jij
je naam willen schrijven in
runentekens? En waarom?

86 Naar het walhalla Geloof jij in een leven na de dood?
Zo ja, waar geloof jij dan in?

93 Begraven in een boom Stel dat je begraven wilt worden... Wat wil je 
dan aan of om doen?
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101 Fries kostuum Heb jij wel eens iets gedragen wat niet lekker 
zat, maar je wel heel mooi vond?

108 Bloedwraak dolk Heb je zelf weleens wraak genomen?
Waarom wel of waarom niet?


