
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud 
Themadag die valt onder het onderwerp ‘Geschiedenis met voorwerpen’ 
 

Schooljaar: Beschikbaar in schooljaar 2021-2022 
 

Regels en afspraken 

Via SLIM kunnen scholen een themadag afnemen, SLIM bemiddelt tussen aanbieder en afnemer. De 

volgende voorwaarden zijn daarbij van belang:  

Kosten per themadag € 390,- (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) 

VOG De themadag-verzorger (degene die bij u op school komt) heeft altijd een 
actuele VOG. 

Bevoegdheid/ervaring 1e-graads bevoegdheid geschiedenis, veel ervaring met lesgeven in het 
middelbaar onderwijs. 

Facturering De factuur voor de door u gekozen themadag ontvangt u via de aanbieder. 
SLIM brengt hiervoor geen kosten bij u in rekening.   

Annuleren Mocht u de geplande themadag willen annuleren, kan dit voor 48 uur voor 
aanvang van de aanvraag kosteloos. Mocht de themadag vanuit de aanbieder 
worden geannuleerd of door ziekte niet plaatsvinden, worden er geen kosten in 
rekening gebracht. In overleg zullen we kijken naar de mogelijkheid voor een 
nieuwe themadag. 

Algemene werkwijze De algemene werkwijze is dat een themadag wordt afgenomen voor een hele 
dag voor dezelfde groep. In overleg kan ook gekozen worden voor een groep in 
de ochtend en een andere groep in de middag of per uur een groep.  

Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Druk- en zetfouten voorbehouden. 

  

Onderwerp: Geschiedenis met voorwerpen  

 



Themadag: Geschiedenis met voorwerpen (Chris) 
Regio: Groningen, Drenthe, Friesland  
Bouw: groep 5 tot en met 8 
 
Lesdoel: De geschiedenislessen verrijken met voorwerpen en mooie verhalen.  
 
Geschiedenis wordt voor de leerlingen interessant wanneer ze zich kunnen inleven in het verleden. 
Hierbij maakt de docent gebruik van verschillende middelen. Vroeger waren dat vaak schoolplaten. 
Tegenwoordig zal het digibord gebruikt worden. Uiteraard weet een docent daarbij een goed verhaal te 
vertellen.  
Chris Hoekstra vertelt het verhaal op een geheel eigen unieke manier. Hij maakt gebruik van vaak heel 
oud materiaal. Dit kunnen zijn bijvoorbeeld zijn: etsen, gebruiksvoorwerpen, documenten en boeken uit 
het verleden. Met deze voorwerpen bij de hand weet hij de leerlingen mee te nemen in het verhaal en 
het verleden. Vergelijk het met een reizend museum, met als verschil dat de leerlingen de voorwerpen 
nu wel mogen aanraken.  
 
Chris Hoekstra is in 1992 afgestudeerd in de geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2009 
heeft hij zijn eerstegraads diploma voor geschiedenisdocent gehaald. Inmiddels heeft hij ruime ervaring 
in het lesgeven op de middelbare school in onder- en bovenbouw.  
 
Howard Gardner als inspiratiebron  
Het gebruik van verschillende voorwerpen maakt ook het gebruik van verschillende lesmethoden 
mogelijk. Hoekstra laat zich hierbij inspireren door de leertheorieën van Gardner. Howard Gardner gaat 
ervan uit dat mensen op verschillende manieren zich informatie eigen maken. Gardner ziet bij de 
mensen verschillende intelligenties. De een leert via muziek, taal, wiskunde, afbeeldingen of aanraking 
van voorwerpen. De ander via samenwerking of een persoonlijk verhaal. Door het gebruik van deze 
methode gaat de geschiedenis leven!  
 
Lesvorm  
Voorwerpen worden uitgestald. Chris Hoekstra vertelt het verhaal aan de hand van de voorwerpen. Aan 
het eind van de les kunnen alle voorwerpen door de liefhebbers worden bekeken en gefotografeerd. Bij 
verzoek om meerdere uren voor één groep les te geven is het handig om over een Digibord te 
beschikken.  
 
Inhoud  
De inhoud is in overleg met de school. Uiteraard kan worden aangesloten bij de thema’s van de school 
of bij de historische canon. Voorbeelden: Willem van Oranje, Napoleon, ontdekkingsreizen of de Tweede 
Wereldoorlog. 


