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Voorwoord
Het Nederlands Volksbuurtmuseum is het enige museum in Nederland dat de historie van het 
gewone volk onderzoekt, bewaart en presenteert. Het Volksbuurtmuseum is met zijn collectie 
voorwerpen en verhalen van ‘gewone mensen’ laagdrempelig en staat door zijn manier van 
presenteren dichtbij de bezoeker, van jong tot oud.
Het Nederlands Volksbuurtmuseum gelooft dat kennis over het verleden belangrijk is, omdat 
dit helpt de wereld om ons heen beter te begrijpen. Leren over hoe mensen vroeger leefden, in 
andere omstandigheden en met soms andere waarden en normen, maar toch in zoveel 
opzichten gelijk aan ons, kan helpen begrip te kweken voor mensen uit andere culturen waar 
wij nu, in deze tijd, mee samenleven.
Daarom biedt het Nederlands Volksbuurtmuseum u dit lespakket Joop en Jopie! Leven in een 
volksbuurt rond 1900 gratis en digitaal aan. Het Nederlands Volksbuurtmuseum streeft naar 
samen werking met alle basisscholen in de stad en provincie Utrecht en zal u graag verwelkomen!

Inleiding
Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900 van het Nederlands Volksbuurtmuseum is 
bestemd voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs in –met name– stad en provincie 
Utrecht. Het bestaat uit drie op maat gemaakte lespaketten voor de diverse leerniveaus.
Het behandelt het dagelijks leven van het gewone volk in steden rond 1900 (‘overgrootmoe-
derstijd’). Begin vorige eeuw leefde het grootste deel van de Nederlandse bevolking in ‘be-
schaafde armoede’. In steden woonde men vaak in zogeheten ‘volksbuurten’ zoals Wijk C in 
Utrecht. 
Aan de hand van de twee fictieve volkskinderen Joop en Jopie komen de leerlingen in aanra-
king met voorwerpen en verhalen uit het oude Wijk C. 
Joop en Jopie! hoort bij de vaste presentatie van het museum, maar kan ook zelfstandig in de 
klas worden uitgevoerd. 
De uitdagende leeromgeving van het museum prikkelt alle zintuigen. De leerlingen kunnen er 
ruiken, voelen, luisteren, kijken, proeven en aanraken. Door vooral veel zelf te doen, ervaren de 
kinderen de belangrijkste verschillen tussen het dagelijks leven rond 1900 en de tegenwoor-
dige tijd. 
Waar waren de wc’s? Hoe kreeg men heet water en hoe ging men met elkaar om? 
De onderwerpen uit het dagelijks leven die behandeld worden zijn:

• Wonen • Kleding • Spelen • Nutsvoorzieningen
• Werken • Onderwijs • Feesten • Saamhorigheid
• Gezondheid en hygiëne • Voeding • Straatbeeld

Introductie
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Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900
Het project:
• is lesstofvervangend voor groep 4, 5 en 6 en lesstofverrijkend voor groep 1, 2 en 3 en groep 7 

en 8, voor de periode 1900 in alle geschiedenismethodes;
• sluit aan bij de volgende kerndoelen:
 Oriëntatie op jezelf en de wereld - Tijd: 
 • 51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen 

   van tijd en tijdsindeling te hanteren; 
 • 52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het volgende tijdvak: burgers en stoommachines;

 • 53 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse 

   geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de Wereldgeschiedenis.

 Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving: 
 • 37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen;

 Kunstzinnige Oriëntatie: 
 • 54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en 

   ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren;

 • 55	 De	leerlingen	leren	op	eigen	werk	en	dat	van	anderen	te	reflecteren;

 • 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

• is gebaseerd op de leermethodiek van Kolb in musea;
• laat de leerlingen leren door zelf te doen en te ontdekken; het is uitdagend, biedt ruimte 

voor eigen in breng van de leerlingen, stimuleert samenwerking, is gevarieerd en doet een 
beroep op alle zintuigen;

• is ‘experience’-gericht: leren door betrokkenheid en door emoties te beleven;
• heeft een doorlopende leerlijn: er is voor drie leeftijdsgroepen een pakket, waarbij zowel 

voor wat betreft de inhoud als de werkvormen wordt aangesloten op de kennis, kunde en 
behoeften van de leerlingen;

• maakt gebruik van authentieke bronnen.
• sluit aan bij de canon.
 
Drie lespakketten Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900
Voor de diverse leerniveaus van de leerlingen van het primair onderwijs zijn er drie op maat 
ontwikkelde lespakketten. De kinderen kunnen gemakkelijk meeleven met hun leeftijdgenoot-
jes Joop en Jopie, die in de drie verschillende lespakketten met hen ‘meegroeien’. 
  
Onderbouw  Groep 1, 2 en 3   Joop en Jopie! De jacht op het varken
Middenbouw  Groep 4, 5 en 6   Joop en Jopie! Verdienen zelf centen
Bovenbouw    Groep 7 en 8   Joop en Jopie! Welkom in de volksbuurt

verantwoording lespakket
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Korte historische achtergrond
Bijna de helft van de Nederlandse bevolking leefde rond 1900 in één- of tweekamerwoningen 
in arme omstandigheden. In de steden waren dit soort woningen over het algemeen gecon-
centreerd in volksbuurten, zoals Wijk C in Utrecht. Omdat de huizen klein waren en weinig 
voorzieningen hadden, speelde het leven zich voor een groot deel op straat af. Er was daardoor 
buiten ook van alles te beleven: mensen gingen naar de waterpomp of de openbare wc’s (de 
secreten), er werd handel gedreven (het venten), er waren veemarkten en met enige regelmaat 
werden de poeptonnen opgehaald. Aan de hand van twee volkskinderen, Joop en Jopie, 
komen de leerlingen in aanraking met objecten en verhalen uit volksbuurten aan het begin 
van de vorige eeuw.

Doelgroep
Leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

Doelstellingen en lesdoelen
De kinderen krijgen een beeld van het dagelijks leven rond 1900 in volksbuurten. Zij oefenen zich 
in onderzoeksvaardigheden met authentieke bronnen. 
De thema’s zijn: werken, wonen, hygiëne en het straatbeeld van een volksbuurt, zoals Wijk C.

Kerndoelen 
Dit lespakket sluit aan bij de kerndoelen 51 en 52 binnen oriëntatie op jezelf en de wereld – tijd 
en 56 binnen kunstzinnige oriëntatie. Het materiaal kan een deel van de stof over het tijdvak 
‘Tijd van burgers en stoommachines (1800-1900)’ uit alle geschiedenismethodes vervangen.

Canon
Het lespakket sluit aan bij de volgende canonvensters:
• De Utrechtse canon in de klas – de fabriek uit en naar school: 
 www.regiocanons.nl/utrecht/onderwijscanon/de-fabriek-uit-en-naar-school
• De landelijke canon – verzet tegen kinderarbeid: http://entoen.nu/kinderarbeid/po

welkom
in de volksbuurt
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Indeling lessen en korte inhoud van het lespakket
  50 – 75 minuten
De leerlingen bekijken als introductie de animatiefilm Joop en Jopie! Op avontuur in de volks-
buurt! Het leven rond 1900.
De leerlingen starten met het maken een jubileummagazine of -krant over volksbuurt Wijk C.

   60 minuten exclusief reistijd museumles 
De klas gaat naar het museum. De leerlingen doen in kleine groepjes opdrachten waarmee ze 
informatie en beeldmateriaal verzamelen voor het magazine of de krant. En zij voeren 
 ervaringsopdrachten uit over het leven rond 1900.

  45 - … minuten
De leerlingen maken het magazine of de krant af.
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Les 1.1
De voorbereidingsles
Animatiefilm: 
Joop en Jopie! Op avontuur in de volksbuurt! Het leven rond 1900
 

Introductie
Het verhaal speelt zich af in het oude Wijk C, zoals dat (exemplarisch) wordt tentoongesteld in 
het Nederlands Volksbuurtmuseum. Twee hedendaagse kinderen dromen weg in de klas. Zij 
komen op miraculeuze wijze terecht in een volksbuurt rond het jaar 1900. Zij ontdekken en 
zien daar opmerkelijke dingen, zoals een hondenkar. De kinderen (inmiddels Joop en Jopie 
geheten) vinden de hond die de kar moet trekken, zielig. Zij bevrijden de hond, Joekie ge-
naamd. Dit leidt tot een achtervolging, die voert langs markante plekken in Wijk C. 

Opdracht
Laat de DVD zien. Vraag daarna aan de kinderen, wat hen is opgevallen. Bijvoorbeeld:
• Hondenkar
• Verkoop van kleding op de stoep
• Wassen op straat
• De ophaalwagen voor de poeptonnen
• Meester rookt voor de klas
• Kleding van Joop en Jopie 

 
 

Tijd 15 minuten

Groep 7 en 8

Thema kleding

Digitale documenten Animatiefilm Joop en Jopie! Op avontuur in de volksbuurt! Het leven 
rond 1900

Voorbereiding Zet de DVD klaar, of download de animatie van de website van het 
volksbuurtmuseum

Nodig Digibord of DVD en DVD-speler en scherm

de lessen op school
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Les 1.2
Jubileummagazine of -krant 

Introductie
De kinderen maken een historisch magazine of jubileumkrant over Wijk C. Ze gebruiken 
hiervoor de informatie uit het ‘onderwerpenblad’ en eventueel informatie van internet. De 
geschikte websites zijn al voor hen uitgezocht.
Voor het maken van het magazine of de krant kunnen de leerlingen kiezen uit een groot aantal 
onderdelen, waarbij een beroep wordt gedaan op verschillende soorten vaardigheden en 
interesses: redactie, artikelen schrijven, koppen maken, memoires schrijven, foto’s uitzoeken, 
fotobijschriften maken, de opmaak verzorgen, etc. 
U kunt de leerlingen zelf laten kiezen of de verschillende taken aan de leerlingen toewijzen.
Gebruik hiervoor het schema met taken.
U kunt het magazine of de krant - en dus ook de tijdsinvestering- zo klein of zo uitgebreid 
maken als u maar wilt.

Opdracht
Vertel de leerlingen kort iets over het fenomeen volksbuurten (zie de Achtergrondinformatie in 
de bijlage V).
Vertel hen daarna dat zij een jubileumkrant of magazine over de oude volksbuurt Wijk C gaan 
maken. 
Bespreek met hen de onderwerpen en onderdelen die in het magazine of de krant kunnen 
komen. Laat hen zelf kiezen of verdeel de onderwerpen en de onderdelen over de leerlingen. 
Vergeet de hoofdredacteur en eventuele eindredacteur (die teksten nakijkt) niet.
Gebruik hiervoor het Schema voor indeling onderwerpen.

Tijd 50 - ... minuten; zo lang u wilt.

Groep 7 en 8

Digitale documenten • Lesopzet voor leerlingen
•	 Schema voor indeling onderwerpen
•	 Onderwerpenbladen
•	 Sjabloonblad	voor het maken van een Historisch Magazine 

Voorbereiding • Print het Schema voor indeling onderwerpen uit
• Print de Lesopzet voor leerlingen uit, of laat het digitaal lezen 
•	 Onderwerpenbladen
 Optie 1:	print	de	Onderwerpenbladen	uit	en	kopieer	deze	voor	

de	leerlingen,	net	zoveel	onderwerpenbladen	als	er	groepjes	zijn
 Optie 2:	laat	leerlingen	digitaal	bronnenonderzoek	doen	met	

de	onderwerpenbladen
•	 Print	de	Sjabloonbladen	voor	het	magazine	uit	(A4	of	evt.	op	A3	

formaat). Leerlingen maken stukjes etc. en plakken die later in 
het	sjabloon.	Kopieer	voldoende	sjabloonbladen	om	mee	te	
beginnen,	als	er	veel	kopij	komt	kunt	u	er	altijd	nog	vellen	bij	
kopiëren.

• Digitale krant: zorg voor voldoende computers voor zelfstandig 
digitale opmaak van de krant 

Nodig Lesopzet,	Sjabloonbladen	en	Onderwerpenbladen,	scharen,	lijm	
enz..
En/of voldoende computers met internetaansluiting
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Daarna gaan zij in groepjes zelf met het onderwerpenblad aan de slag: welke informatie 
hebben zij nodig om hun onderdeel te kunnen schrijven en tekenen?

Uitvoering:
Er zijn twee mogelijkheden: 

Historisch Magazine Het magazine wordt op papier gemaakt. Zorg voor de uitgeprinte 
A4-sjablonen voor het magazine. Print de  ‘onderwerpenbladen’ uit en maak genoeg kopieën 
zodat alle leerlingen ermee kunnen werken. De leerlingen knippen foto’s uit en schrijven zelf 
teksten. Ze plakken deze op de sjabloonvellen. (Of laat de leerlingen eerst digitaal het onder-
zoek verrichten en laat ze pas daarna met schaar en lijm aan de slag gaan.) De hoofdredacteur 
kan samen met de opmaker de indeling maken of bewaken.

Krant De krant wordt geheel digitaal gemaakt op www.zelfkrantmaken.nl/zkm_tool/w3kmcpr/
In dit geval kunnen de leerlingen de foto’s die ze in de krant willen zetten, zelf digitaal uit het 
‘onderwerpenblad’ knippen en plakken. Laat de kinderen de teksten eerst typen en later in de 
krant ‘plakken’. Het is niet mogelijk om met zijn allen tegelijk in die ene krant te werken.
TIP: stel een hoofdredacteur aan die alle artikelen in de krant zet. Of laat dit door de ‘opmaak’ 
doen.

     

De les in het museum
In het museum gaan de leerlingen gericht op zoek naar extra informatie voor hun magazine of 
krant. De klas wordt in vier groepjes verdeeld. Het is raadzaam de groepjes al vooraf op school 
in te delen. 
In het museum krijgen zij naast onderzoeksopdrachten ook ervaringsopdrachten over hoe het 
leven rond 1900 was.

Verwerkingsles
De leerlingen voltooien het magazine of de krant met behulp van alle informatie, inspiratie en 
foto’s uit het museum.
TIP: Als het magazine of de krant af is, kunt u deze aanmelden bij het Volksbuurtmuseum 
afdeling educatie (het magazine wordt eerst gescand). Het magazine of de krant wordt daarna 
op de website van het museum gezet, zodat iedereen het kan bekijken! Vergeet daarom ook 
niet om de naam van de school en/of van de leerlingen erin te zetten!
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Joop en Jopie!  Leven in een Volksbuurt rond 1900  
Bezoek aan het museum 60 – 75 minuten (excl. reistijd) groep 7 en 8

Doelstellingen
• De leerlingen doen een zinvolle museumervaring op in een cultuur historisch museum en 

krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
• De leerlingen krijgen door onderzoeksopdrachten en ervaringen een goed beeld van het 

dagelijkse leven rond 1900 in volksbuurten van Nederland. Hierbij komen o.a. de volgende 
de thema’s aan bod: wonen, werken, huishouden, gezondheid, kleding, school, voeding, spel 
en vervoer. 

• De leerlingen leren over de historische gebeurtenissen van de gewone man en vrouw in de 
steden rond 1900 en kunnen deze geschiedenis verbinden en plaatsen in de wereldgeschie-
denis.

Voorbereiding voor de leerkracht
Bereid de leerlingen voor op het bezoek aan Het Nederlands Volksbuurtmuseum. Wat is een 
museum? Vertel iets over de collectie van het Nederlands Volksbuurtmuseum. Kijk voor meer 
informatie op de website. Vertel dat er allemaal verhalen te luisteren zijn en spullen te zien zijn 
van de periode ca. 1850 – 1950, die de fictieve kinderen Joop en Jopie en hun ouders vroeger 
gebruikt hebben.                                     
Leg de regels uit: in een museum mag je kijken naar spullen. Je mag niet rennen, schreeuwen 
of zomaar eten en drinken. Maar: in dit museum mag je, als de museumdocent het zegt, wel 
dingen aanraken en onderzoeken en van alles doen.

En verder: 
• De leerlingen nemen voor het maken van hun krant of magazine hun onderzoeksvragen 

mee
• De leerlingen nemen hiervoor ook eventueel een fototoestel mee (zonder flits)
• Kom met voldoende begeleiders, minimaal vier voor groep 7 en 8

In het museum
De museumles wordt verzorgd door twee museumdocenten. Na een centrale opening wordt 
de groep opgesplitst in 4 groepjes, die elk 4 activiteiten op 4 verschillende plaatsen in het 
museum doen. 
Bij elke activiteit ligt een opdrachtkaart klaar. De leerlingen vinden zelf uit wat ze bij elk 
onderdeel moeten doen en hoe ze het moeten doen. De museumdocent laat om de ca. 12 
minuten een ratel klinken, om aan te geven dat het tijd is om van activiteit te wisselen. Elk 
groepje wordt begeleid door een begeleider van school. De leerkracht is verantwoordelijk voor 
de orde.

de les in het museum
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Begeleiding
• De lessen op school worden zelfstandig uitgevoerd door de leerkracht.
• Tijdens het museumbezoek worden de groepen begeleid door twee speciaal hiervoor 

opgeleide museumdocenten.
• Begeleiding door de eigen leerkracht plus één extra begeleider per zes kinderen vanuit 

school is vereist. 
• Tijdens de museumles is de leerkracht zelf verantwoordelijk voor de orde in de klas.
• NB: De school is te allen tijde verantwoordelijk in geval van schade en ongelukken.

Informatie over de inhoud van het pakket
educatie@volksbuurtmuseum.nl
educatieve staf 
030 2318292

Boeken van een museumbezoek
educatie@volksbuurtmuseum.nl
educatieve staf / directeur Albert van Wersch
030 2318292

Colofon

Verhaal en lessen Jacquelien Vroemen en Confetti dell’Arte

Illustrator Beeld van Hees

Vormgeving Licht Ontvlambaar

Het lespakket Joop en Jopie! Welkom in de volksbuurt 

is een gezamenlijke productie van Nederlands Volksbuurtmuseum en Confetti dell’Arte.

Utrecht 2013

praktische informatie


