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Projecten uit de digitale erfgoedleerlijn Hilversum. Hoe het werkt? 

• U haalt de materialenkist op bij de Infoschuur, Naarderweg, Hilversum. 

• Inlog voor de digitale leerlinglesjes en digitale docentenhandleiding (beide in 

wikiwijs) krijgt u bij aanvraag van het project. 

• U introduceert het thema met een voorleesverhaal met begeleidende historische 

foto's in PowerPoint. In een tweede klassikale introductie les doet u de PowerPoint 

over de Hilversumse ontwikkelingen rondom thema’s als fabrieken, de stoomtrein en 

kinderarbeid. 

• De verdiepingslessen zijn in circuit-vorm. Er zijn  10 actieve circuit-thema’s: elk 

thema sluit waar mogelijk aan bij een meervoudige intelligentie. Vier van deze 

circuit-thema’s zijn digitaal (o.a.wikiwijs). Zelfstandigheid en samenwerken worden 

steeds geoefend. 

o Aan u de keuze hoe het circuit in te richten. 

U kunt kiezen met hoeveel circuitthema’s u de klas laat werken.  

Duur: twee of drie lesblokken.  

Tip: U kunt ook de helft van de thema’s laten doen: en dat laten presenteren 

aan elkaar. 

• Mogelijkheden voor gastlessen en excursies: zie lijst hieronder 

• De afronding bestaat uit knutselen met restmateriaal. 

Overzicht van circuitthema's 
• Fabrieken in Hilversum (digitaal): ontdekken hoe het leven vroeger was adhv foto’s 

• Altijd aardappel (digitaal): vergelijken en begrijpen van verschillen  in de hoofdmaaltijd van 

de  arbeiders en de rijken eind 19de eeuw, en het eten nu, mbv schijf van vijf 

• Pap als avondeten (digitaal): de veranderingen in voeding door industrialisatie 

begrijpen 

• Gevolgen van de fabrieken (digitaal): hoe veranderde het leven? Mbv PowerPoint 

• Hilversum op de kaart: besef hoe Hilversum is verandert. Oefenen kaartlezen 

• Tapijt weven: ervaringsgerichte opdracht: 15 min weven en voorstellen hoe dat 11u 

p/d is 

• Het spel van Cornelia: 19de eeuws bordspel spelen (spel, plezier, tekeningen 19e 

eeuws leven) 

• Hard werken voor je geld (rekenen) 

• Huisplattegrond op stoep krijten  (rekenen, meten, tekenen) 

• Het leven van jou en Kees naast elkaar (vergelijken, schrijven) 

Dit project sluit aan bij tijdvak: Tijd van Burgers en Stoommachines 
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Excursies en gastlessen die aansluiten bij het thema 
Diverse mogelijkheden: 

• Workshop 'Webdetective' bij Bibliotheek Hilversum': kritisch leren kijken naar 

internetbronnen 

• Gastles van de Historische Kring over de vele fabrieken in de Hilversumse wijk ‘Over ’t 

spoor’. 

• Gastles van de Wereldwinkel over kinderarbeid nu. 

• Excursie naar de Larense Molen. 

• Fietsexcursie met het Fietsgilde langs de Gooise Vaart. Is het jaagpad nog te zien van 

de trekschuit?   
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