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Uitleg project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste leerkracht, 
 
Binnenkort kom je met je klas naar de bibliotheek in het oude Raadhuis voor het project 
‘De code van De Kuyper’. Een project waarin zeven raadselen centraal staan, die met de 
hele klas moeten worden opgelost.  
 
Het project bestaat uit twee onderdelen: 

- Een voorbereidende les ‘Op pad met De Kuyper’ (in ca. 1 à 1,5 uur uit te voeren) 
- ‘De zeven raadselen van Veghel’ in het Raadhuis (op de Markt in Veghel): een les op 

locatie. Een afspraak hiervoor wordt met Bibliotheek Veghel gemaakt. 
 
De voorbereidende les is niet verplicht, maar zorgt er wel voor dat de leerlingen enige 
voorkennis opbouwen, waardoor het project in het Raadhuis net wat meer op kan leveren.  
 
Belangrijk: voor het bezoek aan het Raadhuis dient de klas te worden opgedeeld in acht 
groepen, volgens de acht meervoudige intelligenties. Het is fijn als je dit vooraf kunt doen 
en de indeling van groepjes meeneemt tijdens het klassenbezoek. Uitleg hierover vind je op 
het blad ‘Acht intelligenties’.  
 
Dit document bevat alle informatie en lesmaterialen die van pas kunnen komen bij de 
voorbereiding.  
 
Daarnaast is het fijn als de leerlingen al een beetje bekend zijn met de Canon van 
Meierijstad, die speciaal geschreven is voor de bovenbouw van het primair onderwijs. De 
canon is te vinden op http://www.regiocanons.nl/noord-brabant/meierijstad.  
 
 
Graag tot ziens in het Raadhuis! 
 
Heemkundekring Vehchele 
Bibliotheek Veghel 
 



 

Voorbereidende les 
 
OP PAD MET DE KUYPER  
 
 
 
Wat heb je nodig? 

- de PowerPointpresentatie ‘Op pad met De Kuyper’ 
- de kaart van Veghel en Erp uit 1868 (bijlage) 
- oude foto’s/afbeeldingen van Veghel (bijlage) 
- foto’s van de huidige situaties (bijlage) 

 
Klaarleggen: 

- kopieën van de kaart van Veghel en Erp uit 1868 
- kopieën van de foto’s van de huidige situaties 
- kleurpotloden 

 
Voorbereiding 
Verdeel de kopieën van de foto’s en de kaart van 1868 over groepjes kinderen. Maak zelf 
de keuze of je alle kinderen een eigen kopie geeft, of dat je kopieën laten delen. 
 
Kijk nu samen met de kinderen naar de PowerPointpresentatie ‘Op pad met De Kuyper’.  
 
Opdracht 1 
Je kunt er ook voor kiezen dit klassikaal m.b.v. het digibord te doen. 
Laat de kinderen op de gekopieerde plattegrond van Veghel en Erp uit 1868 (A3-formaat) 
de volgende gegevens kleuren: 

- Blauw: Aa, Zuid-Willemsvaart en Haven 
- Geel: De belangrijke straatwegen (herkenbaar aan de stippellijn) 

Vergelijk de kaart van 1868 met de kaart van nu. Laat de volgende onderwerpen op de 
kaart kleuren. Dit mag een ruwe schets zijn. 

- Zwart: spoorlijn Duits Lijntje 
- Rood: snelweg A50 

Bespreek met de klas de verschillen. 
 
Opdracht 2 

1. Het groepje zoekt bij de foto die ze gekregen hebben de bijbehorende oude foto of 
tekening. 

2. Iedere leerling uit het groepje krijgt een kopie van de huidige situatie. Met 
kleurpotlood geven ze op de fotokopie aan wat er in de loop van de tijden 
veranderd is aan het gebouw zelf of in de omgeving van het gebouw. Ongekleurd 
blijft dat wat er vroeger ook was. Door op deze manier met de foto en de oude 
ansichten aan de gang te gaan, letten de leerlingen op details. 

3. Met de kaarten: “En zie verder” kan extra informatie over de gebouwen gegeven 
worden. 



 

 
 

Kaart van Veghel en Erp - 1868 
 

 
Bron: http://www.nigami.net/project/nederland-1858-1870/ 
 
  
 



 

OUDE ANSICHTKAARTEN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

FOTO’S VAN DE HUIDIGE SITUATIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

LESSUGGESTIES 

 

http://www.regiocanons.nl/noord-brabant/meierijstad 
 
Gebruik de Canon van Meierijstad als naslagwerk bij de tijdvakken van geschiedenis. Of 
gebruik de verhalen als vertelling en introductie bij de lessen. Zie: 

- bij elk canonvenster ‘leestips van de bibliotheek’. Directe link naar de online 
catalogus van Bibliotheek Meierijstad. 

- bij elk canonvenster ‘Neem eens een kijkje bij..’. Tips om eens een kijkje te nemen bij 
monumentaal erfgoed in de gemeente Meierijstad of om excursies in Veghel en de 
regio te ondernemen. 

  



 

8 INTELLIGENTIES 

 
Om aan te sluiten bij de diverse werkwijzen van kinderen is het lespakket 
opgebouwd volgens de meervoudige intelligenties. 
 
 
 
 
 
Meervoudige intelligentie 
Psycholoog Howard Gardner is de grondlegger van de meervoudige intelligentietheorie 
(1983) Elk kind heeft talenten die hij optimaal moet benutten. Dat is het uitgangspunt van 
theorie van meervoudige intelligentie. Meervoudige Intelligentie betekent voor het 
onderwijs het stimuleren van een brede ontwikkeling, uitgaan van verschillen en uniciteit 
waarderen, je zwakke en sterke kanten leren kennen en deze weten in te zetten om te 
leren, samen te werken en te communiceren. Kortom, het benutten van al je intelligenties. 
Tot nu toe zijn er op basis van onderzoek acht intelligenties vastgesteld met de volgende 
kenmerken 
 

1. DOE - De lichamelijk-kinesthetische intelligentie 
Deze kinderen leren door doen, gebruiken gebaren en bewegingen, hebben ook de 
behoefte om dingen uit te proberen, aan te raken. Dit uit zich bijvoorbeeld in 
toneelspelen, acteren, mime, sport, dans en knutselen. 

2. KIJK - De visueel-ruimtelijke intelligentie 
Als de visueel-ruimtelijke intelligentie sterk ontwikkeld is, is dit te herkennen aan 
het denken in beelden, het onthouden door het gezien te hebben. Bij deze kinderen 
helpt het als de leerkracht het voordoet, plaatjes of videobeelden toont. Het zijn 
kinderen die veel tekenen, gevoelig zijn voor kleurcombinaties, goed kaart kunnen 
lezen, perspectief kunnen zien en die kiezen voor een goede lay-out. Maar het zijn 
ook kinderen met een levendige fantasie, ze zien het immers voor zich. Zo sterk, dat 
ze het op dat moment zelf beleven. 

3. GETAL - De logisch-mathematische intelligentie 
Deze intelligentie wordt gebruikt als het gaat om hoeveelheden en het zoeken naar 
logische verbanden. Kinderen kunnen ervan genieten om sommen en wiskundige 
vraagstukken op te lossen. Het zijn kinderen die abstract kunnen ordenen en 
redeneren. Ze maken gebruik van (eigen) schema’s en symbolen. 

4. SAMEN - De interpersoonlijk intelligentie 
Empathisch vermogen; het inleven in de belevingswereld van de ander. Het kind 
met een sterke interpersoonlijke intelligentie leeft met de ander mee, wil graag 
samen opdrachten uitvoeren, is zorgzaam en gevoelig voor stemmingen. Het is een 
kind dat contact zoekt en bemiddelt bij conflicten. Dit kind leert door feedback. 

5. TAAL - De verbaal linguïstische intelligentie 
Kinderen die deze intelligentie sterk ontwikkeld hebben houden van lezen, schrijven, 
luisteren en spreken. Ze kunnen goed onder woorden brengen wat ze bedoelen, ze 
hebben een rijke woordenschat en spelling gaat ze gemakkelijk af. Ze houden van 
discussiëren, woordspelletjes spelen en andere talige activiteiten. Taal is hun 
communicatiemiddel. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. MUZIEK - De muzikaal-ritmische intelligentie 
Kinderen met een sterke muzikaal-ritmische intelligentie genieten van muziek en 
ritmiek. Ze horen de structuur, voelen het ritme. Muziek kan hen helpen teksten 
beter te onthouden. Muzikale ezelsbruggetjes, rijmpjes of ondersteuning door 
bijvoorbeeld klappen helpen hen te leren. 

7. IK - De interpersoonlijke intelligentie 
De denker, de filosoof. Nadenken over jezelf, over meningen en opvattingen. 
Bevragen en willen verhelderen. Vaak zaken op jezelf betrekken en daardoor in 
kunnen voelen wat de ander doormaakt. Het kind met een sterke interpersoonlijke 
intelligentie houdt van stilte en alleen zijn. Dit kind vraagt meer denktijd omdat het 
veel te overdenken heeft. Hij of zij accepteert niet zomaar een standpunt, maar wil 
het eerst van alle kanten kritisch bekijken. 

8. NATUUR - De naturalistische intelligentie 
Dit zijn de kinderen die direct gemotiveerd zijn als het gaat om planten, dieren, het 
milieu en de natuur. Ze verzamelen stenen, schelpen en maken een herfsttafel. Ze 
verzorgen dieren, letten op het weer en de wisselingen van de seizoenen. Het zijn 
kinderen met oog voor details, ze kunnen goed observeren en rubriceren. 



 

DOELSTELLINGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vergroten van historische kennis en ontwikkelen van historisch besef. 
 

- Leerlingen informeren en bewust maken van cultuurhistorisch erfgoed in de eigen 
omgeving. 

 
- Leerlingen krijgen respect voor de omgeving en de mensen die er leven en het 

vergroot de betrokkenheid met de samenleving. 
 

- Erfgoed dichtbij: Verschillende onderwerpen uit de geschiedenis en omgeving van 
Veghel komen aan bod. Leerlingen verwerven (historische) informatie en specifiek 
van de eigen omgeving. De leerlingen zoeken naar sporen uit het verleden in het 
heden, die zichtbaar en tastbaar (monumenten, kaarten, foto’s) en niet tastbaar 
(verhalen, overlevering van gewoonten en gebruiken) aanwezig zijn. De leerlingen 
krijgen een vollediger beeld van hun eigen leefomgeving. 

 
- De leerlingen ontdekken hoe het verleden zich in het heden manifesteert. 

 
- De leerlingen ontwikkelen het besef dat alles wat nu is, ooit een ‘keuze’ was en dat 

de stappen die nu gezet worden zich zullen manifesteren in de toekomst. Waar kom 
je vandaan en waar ga je naartoe? 

 
- De leerlingen verwerken de verworden informatie met behulp van aanwezige 

bronnen in bibliotheek, thuispunt en internet. 
 
Disciplines 

- Erfgoededucatie, met aansluiting bij de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, 
wereldoriëntatie en studievaardigheden. 

 
Het project kan leerstof vervangend aangeboden worden omdat de onderwerpen die aan 
bod komen tijdens dit project goed kunnen aansluiten bij de geboden lesstof. De 
tijdvakken waarbinnen deze geschiedenis zich afspeelt: 
 



 

COLOFON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenstelling 
Rolf Vonk 
 
Met medewerking van 
Meike Boertjes 
Gertrude van den Elzen 
Gerri van de Wetering 
 
Afbeeldingen 
Heemkundekring Vehchele 
BHIC locatie Thuispunt  
Collectie Johan van Eerd (met dank aan Jan van Eerd) 
 
  




