
 

Tijd van Steden en staten: een Middeleeuws dorp en een Middeleeuwse stad 
Groep 5-6 
 
In deze les gaan de leerlingen een dorp en een stad in de tijd van Steden en staten vergelijken. 

De historische redeneervaardigheid die in de les centraal staat heet ‘redeneren over 

overeenkomsten en verschillen’. Dit is een belangrijke vaardigheid omdat het leerlingen leert 

goed te observeren en te analyseren. 

Lesdoelen: 

1. Leerlingen kunnen details uit afbeeldingen van een historische plaats en tijd halen (in 

dit geval van de tijd van Steden en Staten). 

2. Leerlingen kunnen overeenkomsten en verschillen tussen twee afbeeldingen 

benoemen. 

3. Leerlingen kunnen overeenkomsten en verschillen beargumenteren, vanuit wat ze 

over die tijd weten. 

Organisatie: 

De leerlingen werken in tweetallen of groepjes (tafelgroepjes of andere groepjes). Per groepje 

krijgen ze twee platen (liefst in kleur) en twee placemats (één voor overeenkomsten en één 

voor verschillen). 

De les: 

Voorafgaande aan deze les/opdracht is het belangrijk dat leerlingen voorkennis over de 

Middeleeuwen hebben. Alle geschiedenismethodes bieden materialen en lessen over deze 

periode. Bij thematisch werken kan ook worden aangesloten bij een thema als ‘van platteland 

naar stad’ of ‘de ontwikkeling van steden’.  

Tijdens de les bekijken de leerlingen in tweetallen of kleine groepjes de twee afbeeldingen uit 

Millard, A. & Noon, S. (1998). Zomaar een straat door de eeuwen heen. Een wandeling door 

12.000 jaar geschiedenis. Haarlem: Uitgeverij Gottmer, p. 22-25. Deze zijn in groot format te 

downloaden van de site. 

Inleiding: 

Het is mogelijk om de les te beginnen met het ophalen van voorkennis. Wat weten de 

leerlingen al over de middeleeuwen? Er kan eventueel een mindmap worden gemaakt. Het is 

ook mogelijk de les te beginnen met een verhaal (voorgelezen of verteld) over een kind in de 

13e of 14e eeuw. Dit verhaal kan ook volgen op de mindmap. Ook kan de tekst uit het 

methodeboek worden gelezen. 

Kern: 

Introduceer de plaat van het middeleeuwse dorp. Wat valt leerlingen op? Wat zien ze? Waar 

hebben ze vragen over? Herkennen ze elementen uit het verhaal of uit de tekst? 

Vervolgens krijgen de leerlingen in groepjes de twee platen uitgedeeld en twee placemats. 

Opdracht is om samen eerst te zoeken naar overeenkomsten: wat is er nou hetzelfde in het 

dorp en in de stad? Hebben mensen dezelfde kleding aan of zijn de huizen voor een bepaald 

gedeelte hetzelfde? Alle overeenkomsten worden genoteerd op de placemat 



Daarna zoeken ze naar verschillen tussen stad en dorp? Wat zie je in het dorp wel en in de stad 

niet en andersom?  

 

 

 

 



 

De lege placemat volgt op de volgende pagina. 

Afsluiting: 

Bij een les waarin leerlingen historisch redeneren is de nabespreking van groot belang. 

Leerlingen hebben zich verdiept in hoe een dorp en een stad in de middeleeuwen overeen 

komen en hoe ze van elkaar verschillen. Na het met elkaar verkennen van deze 

overeenkomsten en verschillen is het belangrijk aandacht te besteden aan: 

- Wat waren de voordelen van het wonen in een dorp en wat waren voordelen van het 

wonen in een stad? Zijn er ook mensen die naar de stad trekken? 

- Dorpen groeiden soms uit tot een stad. Welke kenmerken van een dorp maakten de 

kans dat een dorp tot een stad uitgroeide aannemelijker? 

- Hoe hadden mensen in het dorp en in de stad contact met elkaar? Welke functie 

hadden dorpen/het platteland voor steden en welke functie had een stad voor 

dorpen? 

- Wat hebben de leerlingen geleerd van deze opdracht?  

- Het is interessant deze vaardigheden ook naar het heden te trekken? Wat zijn nu 

verschillen tussen stad en dorp? Hoe kunnen ze daarvoor tot een onderbouwde 

mening komen? 

 

Mogelijke vervolgactiviteiten: 

Deze les kan goed worden opgevolgd met een les over de stad en het toekennen van 

stadsrechten. 

 

Veel plezier met de les.

  



 


