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Een bijzondere 
ontdekking op zolder

Verhaallijn samengevat

Een 10-jarig meisje, Stanlie, heeft op de zolder van haar opa een mysterieus 
krantenartikel en enkele foto’s gevonden. Opa wil over deze ontdekkingen niets vertellen 
en heeft Stanlie verboden om nog rond te snuisteren op zolder. Ze doet dit toch, want ze 
wil het raadsel ontcijferen. Stanlie ontdekte al dat jullie school op een foto staat en het 
krantenartikel over een diefstal gaat. In het krantenartikel staat er ook een foto van haar 
opa en wordt het bijzondere woord ‘erfgoed’ vaak vermeld. Stanlie vraagt de leerlingen 
om het woord ‘erfgoed’ verder te onderzoeken. De leerlingen krijgen hiervoor twee uur de 
tijd, want dan is opa terug thuis!

WERKVORM 1.1 

15 erfgoedopdrachten

Opzet en doel De leerlingen proberen binnen 30 minuten alle opdrachten rond 
erfgoed uit te voeren. Hierdoor begrijpen ze beter wat erfgoed is.

Duur 50 min.

Organisatievorm in groepjes

Bijlages projecteren: krantenartikel 
printen: tijdlijn, opdrachtenlijst, opdrachtenlijst bijlages

Materiaal 1 à 2 tablets met camera, knutselmateriaal (papier, karton, 
kleurpotloden, scharen ...), tijdschrift, A3-blad

Voorbereiding 

Boek voor je met de lessenreeks ‘Stanlie’ start je depotbezoek via de website (www.
stanlie.be). Na het boeken van het depotbezoek krijg je een oude knikker opgestuurd. 
Pas op, de knikker is een belangrijk element van het mysterie. De leerlingen mogen hem 
nog niet zien! Pas in stap 4 heb je de knikker nodig.

Mysterieus krantenartikel

Vertel de leerlingen dat je een e-mail hebt gekregen van een zekere ‘Stanlie’. Ze heeft 
hulp nodig! In de e-mail staat een link. Ga naar stanlie.be, klik op de eerste stap en bekijk 
samen het filmpje. Hang de volledige tijdlijn op en maak de leerlingen nieuwsgierig: ‘In 
deze zeven stappen zullen jullie het mysterie oplossen!’ Hang de bijhorende vragen nog 
niet op, die bekijk je pas op het einde van elke stap. Projecteer het krantenartikel dat 
Stanlie gevonden heeft en bekijk dit artikel samen met de leerlingen. Wat is er allemaal 
te zien? Wat weten we over de diefstal? Er staat nog niet veel info op, maar het woord 
‘erfgoed’ is vele malen omcirkeld. 
 

TIP!

Als je minder tijd hebt, kan je 
de opdrachtenlijst inkorten, 
bijvoorbeeld 7 opdrachten in 15 min.

Heb je meer tijd of een zeer grote 
groep, dan kun je ook opdrachten 
dubbel laten uitvoeren.
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Erfgoedopdrachten verdelen 

Hang de opdrachtenlijst op. De leerlingen kiezen een opdracht aan de hand van de 
titels. Welke titel spreekt hen het meeste aan? Wijs hen erop dat de gele woorden in de 
opdrachten informatie geven over erfgoed. Bij sommige opdrachten hoort een stukje 
tekst of enkele foto’s. Het extra materiaal vind je in de ‘opdrachtenlijst bijlages’. 
Wanneer leerlingen een opdracht kiezen, geef dan de bijhorende bijlages mee. Bij 
opdracht 13 verzinnen de leerlingen zelf een verhaal rond een voorwerp. Hierna zullen 
ze jou om het echte verhaal vragen. Het verhaal vind je op de laatste pagina van deze 
handleiding.

Wanneer de leerlingen een opdracht hebben uitgevoerd, keren ze terug naar de 
opdrachtenlijst, vinken ze daarop de opdracht af en kiezen ze een nieuwe opdracht. Dit 
doen ze tot alle opdrachten uitgevoerd zijn. Gogogo! Ze hebben maar 30 minuten de tijd 
om alle opdrachten te voltooien! Het is belangrijker dat alle opdrachten binnen de tijd 
afgewerkt zijn, dan dat ze ‘perfect’ uitgevoerd zijn.

Nabespreking

Verzamel de leerlingen en schrijf het woord ‘erfgoed’ in het midden van een A3-blad. 
De leerlingen verwoorden wat ze gedaan en ontdekt hebben. Wijs hen er nog eens op 
dat de gele woorden in de opdrachtenlijst te maken hebben met erfgoed. Schrijf samen 
met de leerlingen informatie op het A3-blad en maak zo een ‘erfgoedposter’. Erfgoed 
zijn dingen uit het verleden die je wil bewaren en beschermen omdat ze belangrijk/
mooi/leerrijk zijn. Het is belangrijk om het verhaal achter een voorwerp te ontdekken 
...  Als alleen jij het belangrijk vindt en wil bewaren, is dit ‘persoonlijk’ erfgoed. Maar 
meestal hebben we het over dingen die voor een (hele grote) groep mensen belangrijk 
zijn. Voorbeelden van erfgoed zijn feesten, liedjes, grapjes, recepten, verhalen, foto’s, 
gebouwen, schepen, archeologische vondsten ... Soms is erfgoed plaatsgebonden, soms 
niet. Soms kan je erfgoed aanraken, soms niet (zoals liedjes). 

WERKVORM 1.2 

Erfgoedwandeling

Opzet en doel De leerlingen proberen in de buurt van de school zo veel 
mogelijk onroerend erfgoed te vinden en af te vinken op een 
kaart. Zo ontdekken ze nieuwe dingen in hun buurt en leren ze 
verschillende voorbeelden van onroerend erfgoed kennen.

Duur 70 min.

Organisatievorm per 4

Bijlages printen: scorekaart

Materiaal schrijfgerei

Voorbereiding

Kijk op voorhand waar interessant erfgoed te vinden is in de buurt van jouw school. Plan 
de wandeling aan de hand van de scorekaart al wat uit, maar laat de leerlingen zeker op 
het moment zelf mee de route bepalen.

TIP!

Maak de wandeling zo kort of 
lang als je zelf wil. Je hoeft niet 
alles te zien en af te vinken op de 
scorekaart.

TIP!

Als je meer tijd hebt, kan je alle 
opdrachten voorlezen en samen met 
de leerlingen een opdracht kiezen 
op basis van hun talenten.
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Spelregels

Verdeel de klas in groepjes van 4 en geef elke leerling een scorekaart. Overloop hierna 
samen de tekst en foto’s op de kaart, zodat er geen verwarring mogelijk is. Vertel dat 
de klas samen in de buurt gaat wandelen en dat ze onderweg moeten zoeken naar de 
dingen die op de scorekaart staan. Ze mogen iets omcirkelen als het erfgoed is. Het moet 
dus oud en belangrijk  zijn, iets dat je wil bewaren. Daarnaast moeten ze het erfgoed 
ook écht zien (weten dat het er is, is niet voldoende!). In elk vakje van de scorekaart staat 
hoeveel punten het erfgoed waard is (1 - 4). Er staan lege plekken op de scorekaart. Als 
de leerlingen erfgoed zien dat nog niet op de scorekaart staat, mag dit ingevuld worden. 
Het groepje met de meeste punten op het einde van de wandeling wint!

Op tocht!

Ziezo, nu iedereen de regels kent, kan je op erfgoedtocht vertrekken. De wandeling is 
geslaagd als de leerlingen nieuwe dingen hebben ontdekt in de buurt en weten wat 
onroerend erfgoed is. Onroerend erfgoed is de verzamelnaam voor monumenten, 
archeologische sites en landschappen die wel tastbaar zijn, maar niet verplaatst kunnen 
worden.

WERKVORM 1.3 

Wat hebben we geleerd?

Opzet en doel Terugblikken op de vorige twee opdrachten, de kennis 
vastzetten, een succesmoment creëren en de gevonden info naar 
Stanlie opsturen. 

Duur 30 min.

Organisatievorm klassikaal

Materiaal de erfgoedposter

Wat is erfgoed?

Neem de erfgoedposter die je maakte tijdens werkvorm 1.1 erbij en vraag aan de 
leerlingen te herhalen wat ze geleerd hebben over erfgoed tijdens de eerste opdracht. 
Vul daarna de erfgoedposter verder aan met hun nieuwe bevindingen. Wat op de 
scorekaart staat, zijn voorbeelden van erfgoed dat vasthangt aan een specifieke plek. 
Erfgoed vind je dus niet alleen in musea, maar zie je ook overal rondom jou! Snappen de 
leerlingen nu voldoende wat erfgoed is? Noteer eventuele vragen die ze nog hebben. 

Gelukt!

• Ga naar de websitepagina van stap 1 en vink met de leerlingen aan wat gelukt is. 
Hoera, dankzij jullie snapt Stanlie wat erfgoed is!

• Hang de eerste vraag op de tijdlijn en bespreek deze vraag met de leerlingen.

• Neem een foto van de erfgoedposter en vertel de leerlingen dat je dit samen met de 
andere papieren terug gaat sturen naar Stanlie. Zo is alles terug op zolder voor opa 
terug is! Ga nu naar de volgende stap.

TIP!

Als er tijd over is, kan je  ‘erfgoed’ 
verder onderzoeken met deze 
opdrachten:

• De leerlingen zoeken thuis naar 
erfgoed en tonen dit in de klas.

• Je nodigt een erfgoedexpert uit in 
de klas.



Een mondharp!

Dit voorwerp is een stukje van een middeleeuwse 
mondharp. Hieronder zie je een volledige mondharp. Je 
houdt dit muziekinstrument vast met je tanden of lippen. 
Als je erop tokkelt met je vingers komt er muziek uit! Het 
wordt dus gebruikt door een muzikant. 

Oplossing bij werkvorm 1.1 opdracht 13


