
 
 

 
Maak je eigen middeleeuwse stad! (groep 5 t/m 8) 
Ter voorbereiding op de workshop ‘middeleeuwse krabbels en krullen’ in het Atelier kunt u met deze 
voorbereidende les de leerlingen op een actieve wijze kennis laten maken met het leven in een 
middeleeuwse stad. Hoe zag een stad in de middeleeuwen eruit? Hoe leefde men in die tijd? Hier 
komen de leerlingen gedurende de les achter.   
 
Leerdoelen 

 Leerlingen maken kennis met het leven in een middeleeuwse stad. 

 Leerlingen leren een plattegrond van een middeleeuwse stad te maken. 
 
Kerndoel 

 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de tijdvakken monniken en ridders; 
steden en staten. 

 
Sleutelwoorden 

 Land bewerken (ploegen of omspitten van een stuk grond, zodat er planten kunnen groeien)  

 Klooster (huis waar alleen mannen of vrouwen wonen, die leven voor hun geloof) 

 Mis (bijeenkomst in de katholieke kerk) 

 Preken (een toespraak houden over het geloof) 

 Graaf (edelman van adel, die een stuk land beheert) 

 Handelaar (persoon die iets koopt en dit weer verkoopt) 

 Riddercode (regels waar een ridder zich aan moest houden) 

 Stadsrechten (rechten van een stad om eigen wetten en afspraken te kunnen maken binnen 
de stad) 

 
Tijd  
60 minuten (exclusief voorbereiding). 
 
Verdeel de klas in vijf groepen 
Verdeel ter voorbereiding op deze les de leerlingen in vijf expertgroepen: boeren, ridders, monniken, 
adel en stedelingen. De leerlingen gaan in hun groepje onderzoeken hoe men in de middeleeuwen 
woonde en leefde. Hierna zijn de leerlingen expert van hun deel van de opdracht binnen de groep en 
wissel hun kennis uit met leerlingen uit de andere expertgroepjes. Vervolgens gaan de leerlingen een 
eigen Middeleeuwse stad tekenen of bouwen. 
 
Introductie (20 minuten) 
Organisatie 
De leerlingen zitten klaar in de vijf expertgroepen en zitten zo dat iedereen het digibord goed kan 
zien. De leraar legt van te voren al het benodigde materiaal klaar. 
 
Kringgesprek 
Laat de leerlingen een oude kaart van de stad Amsterdam zien.  
 
Laat zien 
Ga naar www.rijksmuseum.nl > klik op ‘collectie’ > klik op ‘zoeken in de collectie’ > typ in de zoekbalk: 
Ingekleurde plattegrond van Amsterdam > klik op de afbeelding zoals hieronder is weergegeven (de 
afbeelding wordt nu op het volledige scherm weergegeven). 
 

Afbeelding Titel Vervaardiger 

 

Ingekleurde plattegrond van 
Amsterdam,1685 - 1695 

Nicolaes Pietersz. Berchem 



Vraag aan de leerlingen 
Wat valt jullie op aan de kaart (plattegrond) van de stad? Wat is de belangrijkste plek van de stad? 
Wat valt jullie op aan de rand van de stad? 
 
Vertel aan de leerlingen 
Binnenkort gaan we naar het Rijksmuseum voor de workshop ‘middeleeuwse krabbels en krullen’. We 
worden tijdens de workshop meegenomen naar de middeleeuwen. In deze tijd ontstonden de eerste 
steden. De mensen in de stad vormden allemaal een eigen beroepsgroep. Jullie gaan in de vijf 
groepjes onderzoeken hoe deze mensen in die tijd leefden.  
 
Personages onderzoeken 
Alle leerlingen lezen het verhaal over hun eigen personage en komen erachter hoe dit personage in 
de Middeleeuwen leefde.  
 
De vijf personages horen bij de volgende onderzoeksgroepen: 

 Boer Hille bij de boeren 

 Ridder Roderick bij de ridders 

 Monnik Jacob bij de monniken 

 Graaf en landheer Bernardus bij de adel 

 Stedeling Tijl bij de stedelingen 
 
Placemat maken (zie bijlage) 
Elk groepje krijgt een vel papier met een groot middenvak dat begrensd wordt door vakken aan de 
zijkant. In het middenvak wordt het onderwerp genoteerd. Ieder groepslid noteert één voor één een 
aantal belangrijke dingen over het personage in zijn/haar eigen zijvak. Als de tijd om is, wisselen de 
leerlingen hun gegevens met elkaar uit en overleggen wat hun gezamenlijke punten worden. Eén van 
de leerlingen schrijft dit in het middelste vak op.  
 
Vijf  gekleurde vouwblaadjes 
Binnen de expertgroepjes krijgt iedere leerling een andere kleur vouwblaadje. Bij het bouwen of 
tekenen van een middeleeuwse stad worden er vijf nieuwe groepjes gevormd, met uit elke 
onderzoeksgroep minstens één leerling. De leerlingen vormen een nieuw groepje met alle leerlingen 
met hetzelfde gekleurde vouwblaadje. 
 
Kern (30 minuten)  
Aan de slag  
De leerlingen gaan in vijf  nieuwe groepjes een middeleeuwse stad ontwerpen. De leerlingen uit de 
expertgroepen vormen een nieuw groepje met de leerlingen met hetzelfde gekleurde vouwblaadje. 
Voordat de leerlingen aan de slag gaan, bespreken ze met elkaar de uitkomsten van hun onderzoek 
naar de vijf verschillende personages. Daarbij denken ze na over de vormgeving van hun 
middeleeuwse stad. Wat komt waar en waarom? 
 
Er zijn twee stappenkaarten met elk een andere manier om een middeleeuwse stad te ontwerpen. Zo 
kunt u rekening houden met de verschillen tussen leerlingen in de klas. 
 
Teken een middeleeuwse stad (stappenkaart 1) 

 Met deze stappenkaart tekenen leerlingen in hun nieuwe groepje een stad 
Bouw een middeleeuwse stad met blokken (stappenkaart 2) 

 Met deze stappenkaart bouwen leerlingen in hun nieuwe groepje een stad 
 
 
Afsluiting (10 minuten)  
Kringgesprek  
Bespreek met de leerlingen hun getekende of gebouwde middeleeuwse stad. 
 
Vraag aan de leerlingen 
Met welke gedachten heb jullie de stad gebouwd/getekend? Waarom hebben deze gebouwen juist 
die plek gekregen in jullie stad?  
 

 


