
Wegwijzer archeologie voor opgravingsbedrijven 

Wow! Een opgraving bij mijn school! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Stel je voor: je bent begonnen met een 

lokale opgraving en ineens staan er 

allemaal nieuwsgierige kinderen met 

vragen om je heen. Wat je aan het 

opgraven bent, willen ze weten. En of ze 

een keer met de klas op bezoek mogen 

komen? 

Tegelijkertijd worstel je soms met de 

vraag hoe je het vak archeologie 

zichtbaarder kunt maken en met name 

aan jonge doelgroepen kunt 

overbrengen. Hoe weet je welke partijen 

je hiervoor moet benaderen? En welke 

stappen moet je daarbij nemen? 

Deze wegwijzer helpt je daarbij! 

Voor wie is deze wegwijzer bedoeld? 
Opgravingsbedrijven 

Waarom deze wegwijzer? 
Archeologie is voor veel mensen 

een onbekend en spannend 

onderwerp. Wat zit er in de 

grond onder onze voeten? 

Door een opgraving wordt het 

onzichtbare zichtbaar gemaakt 

en ontstaat een verhaal over je 

eigen omgeving: wat is daar in 

het verleden gebeurd? 

Leerlingen en leerkrachten leren 

veel over de woonomgeving, het 

leven van toen en nu, het 

landschap en de medemens. 

Als er een opgraving in je 

omgeving plaatsvindt, kun je van 

dichtbij archeologen aan het 

werk zien. Dat gebeurt normaal 

niet zo snel! 

 

Handige websites: 
• www.archeologieopschool.nl 

• www.archeologieleeft.nl  

• www.landschaperfgoedutrecht.nl 

• www.vtsnederland.nl 

• www.utrechtaltijd.nl 

• www.awn-
archeologie.nl/afdeling/avkp/alle-
awn-afdelingen 

Deze wegwijzer is een initiatief van Landschap Erfgoed Utrecht i.s.m. AWN 
Nederland en is vrij te gebruiken onder licentie van Creative Commons 4. De 
wegwijzer is te vinden op www.landschaperfgoedutrecht.nl.  

Heb je een verbetervoorstel, tip, compliment of suggestie? Stuur ons dan een 

berichtje! 

http://www.utrechtaltijd.nl/
https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/ik-wil-ontdekken/vondsten/meldpunt-archeologie/
https://www.awn-archeologie.nl/
https://www.awn-archeologie.nl/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl
http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/
https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/ik-wil-leren/primair-onderwijs/


Stappenplan voor opgravingsbedrijven 

Schoolgroepen bij opgravingen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe kan ik scholen bij mijn 
werkzaamheden betrekken? Wie 
moet ik daarvoor benaderen? 
 

• Bedenk of je opgraving 
interessant kan zijn voor het 
onderwijs en wat je hierover zou 
kunnen vertellen. 

• Neem contact op met de 
opdrachtgever en de gemeente- 
of regioarcheoloog over de 
planning, eventuele vertraging en 
dekking van de kosten. Staat er al 
iets over in het Programma van 
Eisen vermeld? 

• Stem af wie rondleiding geeft. 

• Leg contact met de gemeente 
voor het benaderen van de 
scholen. 

• Zoek eventueel contact met de 
lokale AWN-afdeling voor 
mogelijke aanvulling op het 
gebied van educatie.  

Waar kan ik verdere informatie vinden 
en me verdiepen in dit onderwerp? 
 

• Zoek contact met de gemeente- of 
regioarcheoloog voor aanvullend 
advies rondom het vertellen van 
verhalen over archeologie. 

• Betrek de lokale AWN-afdeling voor 
verdere ondersteuning op het gebied 
van educatie. 

• Deel mooie verhalen met de redactie 
van UtrechtAltijd. 

Hoe maak je een bezoek aantrekkelijk? Wat 
vertel je ze? Hoe ga je om met veiligheid? 
 

• Laat leerlingen zien, ervaren en beleven wat 
archeologie is. 

• Zorg voor een interactief bezoek waarbij 
inspirerende verhalen worden gedeeld; niet 
teveel jaartallen en feiten.  

• Beperk de tijd: maximaal een uur. 

• Geef leerlingen allemaal een hesje: zo 
voelen ze zich ook een beetje archeoloog. 

• Zorg voor een veilige toegang. Plaats linten, 
laat leerlingen niet op (bijna) instortende 
profielen staan en maak de route zo vlak 
mogelijk.  

• Daag kinderen uit en onderschat ze niet: Wat 
zien ze? Wat denken ze dat het is? Waar zou 
het voor gebruikt kunnen zijn? Kauw niet 
alles voor, maar laat leerlingen zelf kijken, 
denken en een beeld vormen bij bepaalde 
vondsten.  

• Hebben de leerlingen zelf meegeholpen? 
Reik dan na afloop een archeologiediploma 
uit en geef ze eventueel een tastbare 
herinnering mee. 

• Neem contact met de opgraver. Deze heeft 
vaak al ervaring met het organiseren van 
open dagen/rondleidingen en mogelijk 
educatief materiaal. 

Hoe zit het met 
communicatie, het delen via 
social media en het 
uitnodigen van de pers? 
 

• Stem met de gemeente af 
wanneer pers welkom is 
en wie het persbericht 
verstuurt. 

• Stem met de gemeente- of 
regioarcheoloog af wie de 
woordvoerder is. 

• Het delen van een bezoek 
van een klas kan leuk zijn, 
maar let op: je mag niet 
zomaar foto’s van kinderen 
ergens plaatsen! Vraag 
van tevoren aan de 
leerkracht of er leerlingen 
zijn die niet op de foto 
mogen. 

Stap 1: Er vindt een opgraving 
plaats in de buurt van een school 

Stap 2: Er komt een schoolklas 
bij een opgraving kijken 

Stap 3: Ik wil graag alles over dit 
bezoek delen 

Stap 4: Ik ben enthousiast 
geworden en wil meer weten 

https://www.utrechtaltijd.nl/
https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/ik-wil-leren/wegwijzer-archeologie/scholen/

