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ARGUS CLOU GESCHIEDENIS | LESSUGGESTIE | GROEP 8  

Maak je eigen VOC-museum

Lesduur: 60 minuten |  Lesvorm: creatieve opdracht  |  Werkwijze: groepjes

Wat heb je nodig?

• A3-papier voor woordweb

• computer met internet

• inloggegevens www.rijksmuseum.nl/rijksstudio

De Vereenigde OostIndische Compagnie (VOC) is misschien wel het beroemdste Nederlandse 

bedrijf ooit. De kooplieden van de VOC werden schatrijk, maar arbeiders en slaven op de 

schepen en de plantages betaalden daarvoor een hoge prijs. De VOC bestaat niet meer, maar 

je kunt er nu nog wel veel van zien. In het Rijksmuseum hebben ze heel veel voorwerpen en 

schilderijen van en over de VOC. Jullie gaan daarmee je eigen VOC-museum maken.

Opdracht 1 Filmpje kijken en aantekeningen maken

Je gaat een woordweb maken over de VOC. Lees de tekst hieronder en kijk naar het  

filmpje van het Klokhuis. Dit filmpje duurt ongeveer een kwartier. Maak aantekeningen voor 

je woordweb.

De VOC

De VOC was een bedrijf dat handelsreizen naar Azië financierde om daar heel goedkoop 

specerijen en andere producten in te kopen. Die producten, zoals peper, kaneel, zijde 

en porselein leverden in Europa heel veel geld op. Vanaf 1602 maakten meer dan 4700 

schepen duizenden reizen van en naar Azië. De VOC gebruikte soms geweld om de 

plaatselijke bevolking te dwingen de producten zo goedkoop mogelijk en alleen aan hen  

te leveren. Kooplieden van de VOC werden schatrijk. En de lokale vorsten in Azië ook.  

Maar de arbeiders en slaven op de plantages zagen niets van deze rijkdom.

Opdracht 2 Woordweb

Gebruik ook je lesboek of een boek uit de bibliotheek. Maak met een groepje een woordweb met 

alles wat je nu weet over de VOC. Laat het woordweb aan je leerkracht zien.

Opdracht 3 Museum ontwerpen

Gebruik jullie woordweb. Waarover gaat jullie VOC-museum? Over de schepen? De handelswaar en 

de pakhuizen in Amsterdam? De huizen en forten? Het leven op de schepen? Of de plantages en 

de mensen die er werkten? Bedenk samen wat je wilt laten zien in jullie museum. Het mogen ook 

meer onderwerpen zijn.

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-voc/#q=VOC
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Opdracht 4 Rijksstudio maken

Je gaat nu de objecten voor jullie museum verzamelen. Dat doe je in de Rijksstudio van het 

Rijksmuseum.

Zo werkt het:

1 Ga naar www.rijksmuseum.nl/rijksstudio.

2 Log in. Je krijg van je docent de inloggegevens.

3  Zoek naar afbeeldingen over het thema VOC. Zoekwoorden zijn bijvoorbeeld: VOC, kooplieden, 

specerijen, schip, fort, plantage, pakhuis. Gebruik ook jullie woordweb.

4 Bekijk de zoekresultaten. Kijk goed of het object ook echt uit de tijd van de VOC komt.

5 Klik op Verfijnen als je de zoekresultaten wilt aanpassen. Klik bijvoorbeeld op ‘Alleen met beeld’.

6 Als je object hebt gekozen voor jullie museum, klik dan op het hartje.

7 Kies voor: Dit hele werk of Een detail van dit werk.

8  Het programma vraagt bij welke verzameling het object hoort. Kies voor 'Maak nieuwe 

verzameling'. Geef de verzameling een naam, bijvoorbeeld Museum over VOC-schepen.

9  Zo ga je verder. De volgende objecten kun je nu steeds aan deze nieuwe verzameling 

toevoegen. 

10  Bekijk het resultaat. Je kunt nu beschrijvingen toevoegen. Klik op het potloodje rechtsboven 

in de afbeelding. Schrijf bij elk object in jullie museum wat het precies is en waarom jullie het 

hebben gekozen.

11 Klaar? Stuur de link naar jullie museum via e-mail naar jullie docent. 

 

Opdracht 5 Presentatie

Laat andere groepjes rondkijken in jullie museum. Geef extra uitleg als dat nodig is.
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