
Welkom bij Jij & de Gouden Eeuw; een geschiedenisles die 
leerlingen niet zullen vergeten. Dit programma brengt drie 
verhalen van de 17de eeuw tot leven. Het onderzoek naar 
Rembrandt, Hugo de Groot en de ontdekkingsreizigers van 
Nova Zembla begint in de klas. 

Tijdens het museumbezoek verdiepen de leerlingen hun 
kennis door een theaterstuk en een rondleiding langs de 
topstukken uit deze tijd. Quizmasters testen de verworven 
kennis met een spectaculaire spelshow, compleet met 
stemkastjes en een scorebord. Het winnende team 
verdient eeuwige roem.

Dit is de handleiding van de voorbereidende les die hoort 
bij het programma. Let op: deze les is essentieel voor het 
slagen van het programma!

Uw voorbereiding: 15 min.
• Leerlingen in 3 teams verdelen
• Deze handleiding lezen
•  PowerPoint invullen

Met de leerlingen in de klas 60 min.
• Introductie 10 min
• Onderzoek in teams 30 min. 
• Presentaties 20 min. 

Het doel van Jij & de Gouden Eeuw
De leerlingen verdiepen in het programma Jij & de Gouden 
Eeuw hun kennis van de Gouden Eeuw - specifiek hun 
kennis over Hugo de Groot, Rembrandt van Rijn en de 

overwintering op Nova Zembla. Zij leren de objecten en 
verhalen uit het Rijksmuseum te gebruiken als historische 
bron. 

Aansluiting bij de lesstof
Jij & de Gouden Eeuw sluit aan bij de overkoepelende 
kerndoelen die betrekking hebben op de domeinen Mens 
en maatschappij en Kunst en cultuur, bij de canonvensters 
over Hugo de Groot en Rembrandt van Rijn en de volgende 
historische aspecten:
Kenmerkend aspect 19: Ontstaan van handelskapitalisme 
en het begin van een wereldeconomie.
Kenmerkend aspect 21: Burgerlijk bestuur en stedelijke 
cultuur in Nederland.

Na de lessen en opdrachten hebben leerlingen het 
volgende geleerd: 
• De contouren en context van Hugo de Groot, Rembrandt  
 en Nova Zembla. Zij kunnen deze verhalen plaatsen in  
 het Tijdvak van Regenten en vorsten
• Historisch onderzoek doen aan de hand van   
 onderzoeksvragen
• Samenwerken in groepsverband om tot een helder   
 verhaal te komen
• Resultaten van onderzoek beeldend en helder   
 presenteren aan medeleerlingen
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Hugo de Groot Binnen in het Behouden Huys, 1596-1597, anoniem, Levinus Hulsius, 
Christoff Lochner, 1598



Uw voorbereiding (15 minuten)
De kern van het programma Jij & de Gouden Eeuw is dat 
de leerlingen zelf expert worden op het gebied van Nova 
Zembla, Rembrandt en Hugo de Groot. De kennis die zij 
hebben verzameld wordt getest in een afsluitende 
spelshow in het Rijksmuseum. Om dit spel te kunnen 
spelen, is het belangrijk dat de leerlingen zijn voorbereid. 
U verdeelt hen in 3 teams en zet hen zelf aan het werk. 
Gebruik hiervoor de PowerPoint op de website. Deze is 
klaar voor gebruik: u hoeft alleen nog de namen van de 
leerlingen toe te voegen aan de slides.

Introductie (10 minuten)
Vertel de leerlingen dat zij naar het Rijksmuseum gaan, 
beroemd om zijn collectie van kunst en voorwerpen uit de 
Gouden Eeuw. Laat deze pagina zien om de leerlingen het 
belang hiervan te laten voelen. Dit is de eerste slide in de 
PowerPoint. 
Maar wat weten de leerlingen zelf van de Gouden Eeuw? 
Test hun kennis met een simpel spel: ‘Ik ga naar de 
Gouden Eeuw en ik zie daar...’ Een variant op het spel ‘Ik ga 
op reis en neem mee.’ 

Onderzoek in teams (30 minuten)
Toon op het digibord de drie teams in de PowerPoint. Zet 
de leerlingen dan aan het werk met hun team-opdracht. 
Zij hebben 30 minuten de tijd om onderzoek te doen en 
een korte presentatie voor te bereiden. Wat hebben zij 
over hun onderwerp ontdekt? Elk team formuleert drie 
vragen die zij in het Rijksmuseum over hun onderwerp 
willen stellen. Ze eindigen hun presentatie met een 

groepsyell, passend bij hun onderwerp van onderzoek.

Presentaties (20 minuten)
Elk team heeft 5 minuten om hun kennis te delen met de 
klas. Het maken van een presentatie is een manier om de 
verworven kennis beter te onthouden. Voor de overige 
leerlingen is het bovendien nuttig om ook informatie te 
horen over de andere verhalen. Zo leren zij meer over de 
Gouden Eeuw en hebben zij meer kans de afsluitende 
kennisquiz met succes af te ronden.

Afsluiting
Bekijk deze pagina voor het programma Jij & de Gouden 
Eeuw.

Contact
Bij vragen over het programma kunt u contact opnemen 
met het team Onderwijs op 020-674 00 00 of onderwijs@
rijksmuseum.nl
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Willem BarentszZelfportret als de apostel Paulus, Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1661

https://www.rijksmuseum.nl/nl/met-kinderen-klas-of-groep/voortgezet-onderwijs/jij-en-de-gouden-eeuw
https://www.youtube.com/watch?v=AOqdCNjq-x0
https://www.rijksmuseum.nl/nl/met-kinderen-klas-of-groep/voortgezet-onderwijs/jij-en-de-gouden-eeuw

