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Onderwijsprogramma Ga je mee op viking?
Tentoonstelling Wij Vikingen
Maximaal 32 leerlingen
Tijd museumbezoek: 75 minuten
Kosten: € 4,- per leerling
Lesmateriaal: gratis
Reserveren: www.friesmuseum.nl 

Fries Museum
Wilhelminaplein 92
8911 BS Leeuwarden
058 255 55 00
onderwijs@friesmuseum.nl 
www.friesmuseum.nl 
© Fries Museum 2019

Tekst: Mariska de Boer. Tynke Boomsma  
en Anna Bouman
Fotografie: David Vroom
Vormgeving: Richard Bos
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inleiding

Met de tentoonstelling Wij Vikingen werpt het  
Fries Museum het clichébeeld van Vikingen omver. 
We gaan met de leerlingen op ontdekkingstocht. 
We kruipen in de huid van Vikingen en Friezen om 
uiteindelijk de vragen te kunnen beantwoorden: ga 
je mee op viking? Of blijf je wonen in Frisia? 

werkwijze
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
1 In de klas: ter voorbereiding krijgen de leerlingen 

het verhaal De ketting van de Vikingen, een 
poster van het terpenlandschap in vikingtijd met 
kijkwijzer toegestuurd. Een Prezi/Powerpoint 
begeleidt het verhaal. 
De leerkracht leest samen met de leerlingen het 
verhaal voor en bekijkt de poster of de digitale 
versie met behulp van de kijkwijzer.  
Duur: 30 minuten. 

2 Museumbezoek: de museumdocent neemt de 
leerlingen mee door de tentoonstelling, waarbij 
ze afwisselend luisteren naar verhalen en zelf 
opdrachten uitvoeren.  
Duur: 75 minuten. 

3 Verwerkingsles: met de schatten die de leerlingen 
in het museum gevonden hebben, kan in de klas 
verder gewerkt worden.  
Duur: zelf te bepalen. 

Dit programma wordt samen met de 
theatervoorstelling ‘Duik in het diepe’ van  
Tryater in Keramiekmuseum Princessehof 
aangeboden. Voor informatie hierover zie:  
https://www.schoolkade.nl/Kunstmenu/Po/aanbod/
kunstmenu/theatervoorstelling-duik-in-het-diepe
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voorbereiding op school

inleiding 
Ter voorbereiding op het bezoek aan de 
tentoonstelling krijgen de leerlingen het  verhaal ‘De 
ketting van de Viking’ toegestuurd en een poster 
van het terpenlandschap in Vikingtijd. Met behulp 
van de kijkwijzer kunnen de leerlingen ontdekken 
hoe het terpenlandschap er in de tijd van de 
Vikingen uitzag. Door het verhaal voor te lezen maak 
je de kinderen nieuwsgierig naar de tentoonstelling 
‘Wij Vikingen’ en naar de woorden die in de 
prachtige ketting staan gegraveerd. 

het verhaal voorlezen en poster terpenlandschap 
bekijken
tijd: 30 minuten
nodig: het verhaal, de poster of de Prezi presentatie 
en de kijkwijzer
uitleg: introduceer het museumbezoek en de 
theatervoorstelling. Lees voorafgaand aan het 
bezoek het verhaal voor. Bespreek met de leerlingen 
aan de hand van de digitale presentatie en de 
bijbehorende kijkwijzer hoe het terpenlandschap er 
in de tijd van de Vikingen uit zag. De presentatie is 
te vinden op de website van het museum. Klik hier 
voor de directe link.

voorbereiding op het museumbezoek 
Bespreek met de groep vragenderwijs wat een 
museum is: wie is er wel eens in een museum 
geweest? 

Er zijn unieke en bijzondere voorwerpen te zien 
en er lopen vaak ook andere museumbezoekers. 
Daarom zijn er afspraken nodig*. Laat de leerlingen 
nadenken over waarom deze afspraken nodig zijn 
en bespreek de belangrijkste met de leerlingen: 
• in het museum mag je heel goed kijken, maar 

kijken doe je met je ogen, niet met je handen.
• in het museum ontdek je meer als je rustig loopt.
• in het museum mag je geen tassen en jassen mee 

naar binnen nemen, die berg je op in een speciale 
kist. Ook de tassen van juf of meester en de 
begeleiders

• eten en drinken bewaar je voor in de pauze.
• in het museum mag je foto’s maken zonder flits.

* we spreken liever over afspraken dan regels. 
En liever over wat wel mag i.p.v. wat niet mag.
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bezoek in het museum   

onderwijsprogramma 
Samen met een museumdocent gaan de leerlingen 
op ontdekkingstocht naar de levenswijze van 
Vikingen en de inwoners van Frisia. Niet alleen 
de plunderingen van de Vikingen in Frisia komen 
aan bod, het wordt ook duidelijk dat Friezen en 
Vikingen veel gemeen hadden. Aan de hand van 
verschillende opdrachten en een gezamenlijk 
handelsspel komen de leerlingen steeds meer te 
weten over de overeenkomsten tussen de bewoners 
van het Noordzeegebied. In de laatste zaal gaan 
de leerlingen op zoek naar hun eigen schat, die ze 
als tekening in hun opdrachtenboekjes meenemen 
naar school. Na een groepsfoto als echte Vikingen, 
bespreken we tot slot de vragen: ga je mee op 
viking? Of blijf je wonen in Frisia?
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verwerkingsles terug op school  

inleiding 
Er zijn verschillende verwerkingslessen bedacht 
voor in de klas. Je kan beginnen met de eerste les. 
Deze kan uitgebreid worden met een of meer van de 
andere lessen (lessuggestie 2 en 3). Je kan het zo 
moeilijk/leuk maken als je zelf wilt.

lessuggestie 1: schatten bespreken
duur: 60 tot 90 minuten (3 min. per leerling bij 30 
leerlingen).
nodig: de foto’s van de schatten en de vragen in het 
boekje; informatie over de schatten Klik hier voor de 
directe link.
uitleg: bespreek met de leerlingen de foto’s van de 
schatten die ze gekozen hebben. Om de beurt mag 
een leerling vertellen over zijn of haar schat. Bij de 
bespreking kan gebruik worden gemaakt van de 
vragen uit het boekje. 

lessuggestie 2: een klei amulet met runenschrift
duur: 60 tot 90 minuten.
nodig: het runenalfabet in het boekje; (zelfdrogende) 
klei; satéprikkers.
uitleg: in het verhaal wordt een ketting gevonden 
met een runeninscriptie. De runeninscriptie van 
deze ketting hebben de leerlingen in het museum 
bekeken. De leerlingen mogen nu hun eigen 
amulet met een runeninscriptie gaan maken (om te 
gebruiken als ketting / sleutelhanger / o.i.d.).  
Met klei wordt eerst de vorm van de hanger 
gemaakt. Vervolgens kunnen de leerlingen m.b.v. 
het runenalfabet in het boekje een tekst bedenken 
die in het amulet wordt gegraveerd. De satéprikkers 
kunnen gebruikt worden om de inscripties in de klei 
te graveren en om er een gat in te maken waar een 
touwtje door heen kan. Laat de klei drogen of bak 
deze af. Als er tijd over is, dan kan de amulet nog 
geschilderd worden. 

lessuggestie 3: wat is jouw schat?
duur: 60 tot 90 minuten.
nodig: materiaal afhankelijk van de eigen keuze: 
potloden, verf, papier, klei, hout, gerecycled 
materiaal. 
uitleg: in het museum hebben de leerlingen een 
foto gemaakt van een schat. Schatten hebben 
vaak een bepaalde waarde. Wat was de waarde 
van hun schatten? Bespreek met de leerlingen dat 
waarde kan gaan over de financiële kant, maar dat 
het ook kan gaan over emotionele waarde. Laat de 
leerlingen een voorwerp bedenken dat voor hen veel 
waarde heeft. De leerlingen kunnen dit aan elkaar 
vertellen, eventueel nadat ze dit voorwerp van huis 
hebben meegenomen. Als ze erover hebben verteld 
gaan de leerlingen dit voorwerp namaken om ze 
als schatten te kunnen bewaren. Er kan gekozen 
worden voor een uitwerking met diverse materialen 
of met één materiaal. Zijn de schatten af? Verzamel 
deze in een schatkist of maak een tentoonstelling in 
de klas.

lessuggestie 4: verkoop je schat
duur: 180 minuten.
nodig: Ipads waar Imovie op staat geïnstalleerd. 
Deze zijn beschikbaar via kunstkade. De 
opdracht kan gedaan worden in overleg met een 
cultuurcoach.
uitleg: bij lessuggestie 3 hebben de leerlingen 
hun eigen schatten (na)gemaakt. Ze gaan nu aan 
de slag met een reclamefilmpje om hun schat te 
verkopen. Er kan aandacht besteed worden aan 
vragen als: wat zijn de kenmerken van deze schat? 
Wat maakt deze schat zo bijzonder? En wat is de 
waarde van deze schat? De reclamefilmpjes worden 
opgenomen met behulp van Imovie, een programma 
dat standaard op I-pads staat geïnstalleerd. De 
leerlingen kunnen ook in groepjes werken en samen 
de schat uitkiezen die hen het best te verkopen 
lijkt. Na afloop kunnen de reclamefilmpjes getoond 
worden en kan worden besproken welke schat de 
leerlingen zouden kopen. 
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doelen van het programma

leerdoelen
• de lln. doen een positieve ervaring op in het 

museum.
• de lln. krijgen inzicht in het leven van 

Scandinaviërs en inwoners van Frisia in de 
middeleeuwen.

• De lln. krijgen inzicht in het belang van 
waterwegen voor het leven van mensen in die tijd.

• de lln. worden zich bewust van de wederzijdse 
beïnvloeding tussen Vikingen en de bewoners van 
Frisia.

• de lln. krijgen inzicht in de handelscontacten 
tussen Vikingen en bewoners van Frisia.

• de lln. kunnen zich voorstellen hoe het was om 
inwoner van Friesland of Viking te zijn. 

• de lln. worden gestimuleerd aan de slag te gaan 
met hun eigen verbeelding.

• de lln. leren beargumenteren.
• de lln. leren met andere ogen te kijken naar het 

zijn van een Viking.

kerndoelen 
Het programma besteedt aandacht aan de 
kerndoelen 50, 51, 52, 54 en 56.

Kerndoel 50:   De leerlingen leren omgaan met 
kaart en atlas, beheersen de 
basistopografie van Nederland, 
Europa en de rest van de wereld 
en ontwikkelen een eigentijds 
geografisch wereldbeeld.

Kerndoel 51:   De leerlingen leren gebruik te 
maken van eenvoudige historische 
bronnen en ze leren aanduidingen 
van tijd en tijdsindeling te hanteren

Kerndoel 52:   De leerlingen leren over 
kenmerkende aspecten van het 
tijdvak van monniken en ridders

Kerndoel 54:   De leerlingen leren beelden, muziek, 
taal, spel en beweging te gebruiken, 
om er gevoelens en ervaringen 
mee uit te drukken en om er mee te 
communiceren.

Kerndoel 56:   De leerlingen verwerven enige 
kennis over en krijgen waardering 
voor aspecten van cultureel erfgoed
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