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De Streek Centraal 
Inleiding
De Streek Centraal is een nieuw erfgoedproject voor leerlingen uit groep 5 en 6 in Overijssel.
In Kampen is er voor gekozen materiaal voor groep 3 en 4 te ontwikkelen. Centraal staan
aspecten uit het dagelijks leven die typisch zijn voor de directe omgeving van de leerlingen.
Welke onderwerpen maken van hun woonomgeving, ook echt hun streek?

De Streek Centraal is een uniek Overijssels concept, en mogelijk gemaakt door de provincie
Overijssel en een aantal gemeentes. Het concept is overal hetzelfde, maar de invulling is in
iedere gemeente anders. Immers, in iedere gemeente zijn het andere onderwerpen die
typisch zijn voor die omgeving. In de Gemeente Kampen is De Streek Centraal een samen-
werkingsproduct van het Historisch Centrum Overijssel en het Gemeentearchief Kampen.

Leerdoelen 
Het Historisch Centrum Overijssel en het Gemeentearchief Kampen willen met De Streek
Centraal de volgende leerdoelen bereiken:
• leerlingen leren het (im)materieel erfgoed in hun omgeving herkennen
• leerlingen leren hoe je het dagelijks leven vanuit erfgoedperspectief kunt bekijken
• leerlingen leren open te staan voor verschillende tradities en zich zo een sociale identiteit

te vormen
• leerlingen leren werken met primaire historische bronnen
• leerlingen leren samenwerken
• leerlingen leren de opgedane kennis te verwerken in creatief eindproduct

Met deze leerdoelen sluit De Streek Centraal aan bij de kerndoelen van het leergebied
'Oriëntatie op jezelf en de wereld' en 'Kunstzinnige oriëntatie'. In deze leergebieden oriënte-
ren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen
oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op
de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënte-
ren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel
erfgoed. Op die manier verwerven de leerlingen enige kennis over en waardering voor aspec-
ten van cultureel erfgoed. Ook leren zij beelden en taal te gebruiken om gevoelens en erva-
ringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

Op lokaal niveau sluit het project zoveel mogelijk aan bij reeds bestaande erfgoedprojecten,
de gebruikte methodes en lokale ontwikkelingen zoals de plaatselijke canon. 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op jonge leeftijd ontdekken dat  geschiedenis zich
niet in de leerboeken afspeelt op plaatsen ver van huis maar dat het verleden ook tastbaar
en herkenbaar in de eigen omgeving te vinden is.
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Tips voor de leerkracht

Opzet van het project
De Streek Centraal bestaat uit vier uitgewerkte thema's. De thema's kennen activerende
opdrachten die deels in de klas en deels daarbuiten uitgevoerd kunnen worden. Alle
opdrachten zijn ontwikkeld door het Historisch Centrum Overijssel, in nauwe samenwerking
met het Gemeentearchief Kampen, lokale erfgoedinstellingen en musea. Voor de gemeente
Kampen zijn dat: “Mooie mutsen”, over klederdracht, “Iets lekkers”, over streekgerechten,
“Koe in de stad”, over de stadsboeren en “Een eigen taal”, over de streektaal. 

U kunt ervoor kiezen alle thema's uit te voeren, of per jaar of periode een keuze te maken
uit de onderwerpen.  De voorbereidingstijd per thema is ongeveer een half uur.

De Streek Centraal is ook online te vinden: www.destreekcentraal.nl 

Bij elk thema is een archiefles te boeken bij het Gemeentearchief Kampen, waarbij leerlingen
enkele originele archiefstukken uit het thema mogen onderzoeken. Kosten hiervoor
bedragen 3 euro per leerling. Om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met
Annelies Rijkhoff, medewerker educatie en publieksinformatie bij het Gemeentearchief
Kampen: a.rijkhoff@kampen.nl of 038 - 3370770.
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Colofon
De Streek Centraal is een product van het Historisch Centrum Overijssel
en in Kampen ontwikkeld in opdracht van het Gemeentearchief Kampen.
Het project is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel,
gemeente Kampen en Kunst en Kind.

Het lesmateriaal is ontwikkeld door Kirsten Bos, Geschiedenis Beleven. 
Het materiaal is vormgegeven door Frank de Wit. 

De Streek Centraal Kampen is tot stand gekomen met medewerking van
lokale instellingen:
- Gemeentearchief Kampen
- SNS Historisch Centrum /Frans Walkate Archief
- Museum De Stadsboerderij
- Museumboerderij Erf 29
- Historische Vereniging Jan van Arkel
- Vertegenwoordigers uit het primair onderwijs voor de testfase
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