
 

 

 
Flevoland en waterbeheer 
Docentenhandleiding VO 

 

Inleiding 

Welkom bij Batavialand. In het museum valt veel te leren over Flevoland, waterbeheer en archeologie.  

Het museum schenkt naast het polderverhaal ook aandacht aan de archeologische vondsten die zijn 

gedaan dankzij de drooglegging van het land. 

 

Het lesprogramma 

Doelgroep: VO onderbouw  

Duur museumbezoek: ca. 90 minuten  

Groep verdeeld in 3 subgroepen. Leerlingen werken bij voorkeur in tweetallen of in kleine groepjes. 

 

Voorbereiding museumbezoek 

De ervaring bij Batavialand leert dat een museumles effectiever is wanneer de leerlingen op school al op het 

museumbezoek zijn voorbereid. Wat wordt er van hen verwacht tijdens het bezoek en wat de museumregels 

zijn. Verdeel vooraf alvast de klas in drie groepen. Er is geen begeleiding van de groepen door Batavialand. 

- U dient het werkmateriaal voor de leerlingen zelf uitgeprint mee te nemen. 

 

 

Praktische informatie tijdens het museumbezoek  

 Batavialand vraagt bij schoolbezoeken één docent/begeleider per tien leerlingen; om hen te begeleiden 

tijdens de opdrachten. 

 Neemt u alstublieft met de leerlingen op school ook alvast de museumregels door. Vraag hen om rustig 

te zijn, goed op te letten, niet te rennen of te roepen, nergens zomaar aan te komen  en rekening te 

houden met andere bezoekers.  

 Bij binnenkomst in het museum meldt u zich met uw leerlingen bij de receptie. De gastheer/vrouw van 

Batavialand ontvangt uw groep en legt uit wat de bedoeling is.  

 U heeft zelf de klas in drie groepen verdeeld en elke groep voorzien van een begeleider. De begeleider 

vanuit de school zorgt ervoor dat de afgesproken tijd per onderdeel wordt gebruikt. 

 

  



 

 

Draaiboek voor bezoek: 

Klassikaal 

1. De film ‘De droom van Lely’, duurt circa 10 minuten.  

 

Groep is verdeeld in drie groepen, leerlingen werken bij voorkeur in tweetallen of in kleine groepjes: 

Begeleiding betekent: tijdsbewaking en het wisselen begeleiden naar volgende activiteiten ondersteunen bij 

opdrachten, samen uitzoeken. 

1. Opdrachten ‘Watertheater’, duur 20 minuten, wisselen 5 minuten. 

2. Opdracht ‘Flevowand, duur 20 minuten, wisselen 5 minuten. 

3. Opdracht Vergane Schepen duur 20 minuten, wisselen 5 minuten. 

 

Uiteraard staat het vrij om na de opdrachten met de groep de andere presentaties in het museum te 

bezoeken. 

 

Verwerking museumbezoek 

Hieronder vind u een paar suggesties om de museumles in de klas te verwerken.  

 Voer in de klas een gesprek over de verschillende opdrachten. Laat de leerlingen vertellen over de 

uitkomsten van hun onderzoeken. 

 Laat de leerlingen een verhaal of verslag schrijven of een tekening maken over datgene dat hen in het 

museum het meest heeft aangesproken. 

 

Interessante links 

Canon van Nederland 

https://www.entoen.nu/nl/flevoland/flevoland/inpolderen-met-windkracht 

Filmpje over inpoldering 

https://www.youtube.com/watch?v=q9iAwayeXGo 

Filmpje over waterbeheer Nederland 

https://www.youtube.com/watch?v=UXTBRjh-KOM  

 

Leerdoelen 

De museumles behelst de volgende leerdoelen: 

 De leerlingen kunnen samenwerken en bronnen raadplegen; 

 De leerlingen leren dat waar nu Flevoland ligt, vroeger Zuiderzee was; 

 De leerlingen leren dat de geschiedenis van Flevoland veel verder teruggaat dan allen de inpoldering; 

 De leerlingen leren dat de Zuiderzee een druk bevaren water was, waar ook regelmatig schepen 

vergingen; 

 De leerlingen maken kennis met (scheeps)archeologie van Flevoland. 
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Antwoorden Vergane Schepen 
 

Help de archeologen! 
Scheepsarcheologen vragen jouw hulp. In Flevoland is een scheepswrak gevonden. 
Het wrak is overgebracht naar het museum in Lelystad, Nieuw Land. Maar er zijn een 

nog paar vragen. Help die te beantwoorden. Je kunt het allemaal zelf wel verzinnen.   
 

 
1. Waar zal de bemanning hebben 
geslapen?  

Zet een pijl bij de plek.  
 

Antwoord: 
Achter de Roef (de keuken), daar zie 
je bijvoorbeeld de plek waar de 

schipper heeft geslapen. 
 

 
2. Waar zal men ’s avonds een warme hap hebben klaargemaakt?  Hoe heet die 
ruimte? 

Antwoord: De Roef 
 

3. Wat was er niet zo fijn aan deze ruimte? 
Antwoord: Het was er erg vochtig en rokerig. 
 

 
4. Had het schip een mast met zeil of een motor. Leg uit. 

Antwoord: Het schip had een mast met zeil, er zijn sporen van een mast 
gevonden. En motoren bestonden nog niet in de 17e eeuw. 
 

 
5. We weten dat het schip gebruikt werd om verse vis te vervoeren. Hoe heet de plek 

waar werd de verse – dus levende – vis werd bewaard?  
Antwoord: De Bun 

Leuk om te vertellen: er waren verschillende compartimenten in de bun. Zo 
konden de schipper vis van verschillende vissers meenemen om aan land te 
verkopen. 

 
6.  Hoe lag het schip toen het werd gevonden in de bodem?  Zet een cirkel om de 

boot.  
Antwoord: De ventjager is aan een kant heel goed bewaard gebleven omdat 
hij met die kant in de modder lag. De modder zorgde ervoor dat er geen 

zuurstof bij het hout kon komen. 

 
 
 

 
 



 

 

Antwoorden Flevowand 
 
Onderzoeksvraag: Welk stukje uit de Flevowand vind jij het meest bijzonder? 
Een antwoord op deze onderzoeksvraag is heel persoonlijk.  
Het is geen wetenschappelijk onderzoek naar feiten, maar een onderzoek naar je eigen mening. 
Alle antwoorden zijn in principe goed mits goed onderbouwd. 
 
 
Vraag 1 Wat leer ik over de Flevowand? 

• Bekijk het borduurwerk 
• Bekijk de film 
• Vul de ‘Mindmap’ in. 

 
 

Hoe lang is de Flevowand?     
60 meter 
 

Wat wordt er op de Flevowand afgebeeld? 
De geschiedenis van Flevoland van de ijstijd tot en met 14 juni 2018. 
 
Hoeveel jaar is er aan de Flevowand gewerkt? 
14 jaar 
 

Wie hebben de Flevowand gemaakt? 
Gemiddeld hebben 25 vrouwen gewerkt aan het grote borduurwerk. 
Erie van Veelen is de initiatiefneemster. 
Jenny Bijsterbosch de artistiek leidster. 
Han de Zwaan, tekenaar. 
 
Dit vind ik echt heel bijzonder!: 
Heel persoonlijk maar denk aan: 

- De geschiedenis van Flevoland is veel ouder dan je denkt. 
- In de prehistorie leefden er mensen op deze grond, de Swifterbantmens. 
- Misschien zelfs, dat het tapijt van Bayeux het voorbeeld is geweest voor de 

initiatiefneemster Erie van Veelen. 
- Dat je zo lang aan een borduurwerk kunt werken. 
- Dat het kleed zo lang is. 
- Dat er zoveel verschillende steken en kleuren zijn gebruikt. 
- Etc. 

 
Hoe is de Flevowand gemaakt? Je mag het ook schetsen. 
Eerst zijn de verschillende historische verhalen verzameld en op een rij gezet. 
Daarna zijn deze verhalen in tekeningen vorm gegeven. 
Vervolgens zijn de tekeningen overgezet op de stof en is alles geborduurd. 
Er is in fases gewerkt, dus niet alle tekeningen waren tegelijk klaar. 
 

 
  



 

 

Antwoorden Watertheater 
 

Het is de bedoeling dat de leerlingen in groepjes van twee de verschillende proefjes ontdekken. 

Dat mag best leuk zijn als ze maar aan het eind tot een mening kunnen komen. 

Ze ontdekken verschillende aspecten die te maken hebben met waterbeheer. 

 

Vooraf kan er op school nagegaan worden welke aspecten er uit het watertheater moeten worden 

gehaald. 

Enkele ontdekkingen die gedaan kunnen worden: 

- Een dijk heeft een lang talud om de golven van het water te breken en de dijk sterker te 

houden. 

- Een sluis regelt het water tussen verschillende hoogtes. Zo kunnen schepen van de ene 

naar de andere kant. 

- Met zandzakken kun je het water tegenhouden, al is dat best lastig! 

- Een brug is sterk door de laatste steen, de sluitsteen, deze zorgt voor de verdeling van 

druk. 

- Je hebt ‘dik’ en ‘dun’ water, het verschil kun je ervaren in het laboratorium. 

 

 


