
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oog in oog met Jelle De Beule: 

doelstellingen en eindtermen per filmpje 
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Oog in oog met de Romeinen: een blitzbezoek 

De essentie van de tentoonstelling, in een notendop 

 

Doelstellingen: De leerlingen: 

 Worden geprikkeld om de tentoonstelling te bezoeken en/of andere filmpjes met Jelle De 

Beule te bekijken. 

 Maken aan de hand van een selectie objecten kort kennis met volgende feiten, personen, 

begrippen, thema’s… die aan bod komen in de expo: 

o Romulus, de (mythische) stichter van Rome vs. de inzichten op basis van 

archeologisch onderzoek over het ontstaan van Rome  

o Augustus, de eerste keizer van het Romeinse Rijk 

o De toga als herkenningsteken voor Romeinse burgers 

o Mummieportretten: een illustratie van het voortleven van oude (Egyptische) tradities 

en het verlangen van rijke inwoners om zich een Romeins imago aan te meten 

o De verering van de levende keizer 

o Romeins burgerrecht, vaak verworven na een carrière als hulpsoldaat in het 

Romeinse leger   

o Badhuis en luxueuze / exotische badflesjes 

o De verspreiding van gladiatorenspelen 
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Het prille begin van Rome 

De mythe van Romulus en Remus versus archeologische bronnen 

 

 Doelstellingen: De leerlingen:  

o Kennen het verhaal van Romulus en Remus. In deze context kennen ze ook het begrip 

‘mythe’. 

o Kennen de grote lijnen van de archeologische kennis over het ontstaan van Rome. 

o Weten dat de zoektocht naar sporen van de vroegste bewoning bemoeilijkt wordt door 

ingrepen van latere inwoners van Rome.  

o Kunnen enkele troeven aanhalen waarom mensen zich vestigden op de plek van het latere 

Rome. 

o Kunnen verschillen benoemen tussen het ontstaan van Rome volgens het stichtingsverhaal 

met Romulus en Remus en volgens het archeologische onderzoek.  

o Kunnen Rome aanduiden op een kaart.  
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 In deze les werk je aan de realisatie van de volgende eindtermen:  

o ET 8.1: De leerlingen onderbouwen een historisch referentiekader met 

structuurbegrippen, scharnierpunten en kenmerken van een periode.  

 In het bijzonder het begrip ‘eeuw’ 

 Bloom: Feitenkennis – toepassen 

o ET 8.2: De leerlingen onderscheiden voor elk van de drie bestudeerde historische periodes 

kenmerken van samenlevingen evenals gelijkenissen en verschillen in kenmerken tussen 

samenlevingen uit elk van de verschillende periodes. 

 In het bijzonder het begrip ‘mythologie’ 

 Bloom: Feitenkennis – onthouden 

o ET 8.4: De leerlingen evalueren de context, betrouwbaarheid, representativiteit en 

bruikbaarheid van historische bronnen in functie van een historische vraag. 

 In het bijzonder: standplaatsgebondenheid, perspectief van de maker, betekenis 

van overblijfselen en van soorten historische bronnen (geschreven en materiële 

bronnen), betrouwbaarheid, representativiteit en bruikbaarheid, evaluatie van de 

gegeven bronnenselectie 

 Bloom: Conceptuele & procedurele kennis –  onthouden 

o ET 8.5: De leerlingen onderscheiden informatie in historische bronnen met inbegrip van 

gelijkenissen en verschillen hierin tussen historische bronnen in het licht van een 

historische vraag en rekening houdend met reflectie over bronnen. 

 In het bijzonder: standplaatsgebondenheid, perspectief van de maker, betekenis 

van overblijfselen en van soorten historische bronnen (geschreven en materiële 

bronnen), betrouwbaarheid, representativiteit en bruikbaarheid, evaluatie van de 

gegeven bronnenselectie  

 Bloom: conceptuele & procedurele kennis – onthouden 

o ET 8.8: De leerlingen lichten binnen een gegeven probleemstelling de invloed van hun 

eigen standplaatsgebondenheid en die van anderen op historische beeldvorming toe. 

 In het bijzonder: standplaatsgebondenheid 

 Bloom: conceptuele kennis – onthouden  

o ET 9.1: De leerlingen situeren personen, plaatsen en patronen op relevante ruimtelijke 

schaalniveaus. 

 Bloom: Conceptuele kennis – onthouden 
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Zoveel goden en godinnen?! 

Religieuze verscheidenheid in het Romeinse Rijk 

 

 Doelstellingen: De leerlingen: 

o Weten dat in het Romeinse Rijk een intense mobiliteit van personen was en dat op die 

manier ook goederen, kennis en ideeën verspreid raakten. 

o Kennen het begrip polytheïsme.  

o Weten dat in een polytheïstische godsdienst elke god(in) zijn/haar eigen taken heeft en 

dat gelovigen zich met specifieke problemen/vragen tot hen richten. 

o Weten dat de machthebbers in het Romeinse Rijk meestal verdraagzaam waren ten 

opzichte van plaatselijke tradities en gewoontes. 

o Kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat goden en culten met reizigers 

meereisden doorheen het Romeinse Rijk.  

o Kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat door de intense mobiliteit in het 

rijk mengvormen bij goden ontstonden. 
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 In deze les werk je aan de realisatie van de volgende eindtermen:  

o ET 7.1: De leerlingen lichten de gelaagdheid en de dynamiek van identiteiten en de 

mogelijke gevolgen voor relaties met anderen toe.  

 In het bijzonder: Gelaagdheid van identiteiten, met aandacht voor verschillende 

aspecten zoals […] culturele aspecten. Dynamieken van identiteiten doorheen 

ruimte en tijd, met aandacht voor de eigen achtergrond en de persoonlijke 

beleving van tijd en ruimte. 

 Bloom: Conceptuele kennis – begrijpen  

o ET 8.1: De leerlingen onderbouwen een historisch referentiekader met 

structuurbegrippen, scharnierpunten en kenmerken van een periode.  

 In het bijzonder de begrippen continuïteit, verandering (discontinuïteit), culturele 

domein. 

 Bloom: Feitenkennis – begrijpen  

o ET 8.2: De leerlingen onderscheiden voor elk van de drie bestudeerde historische periodes 

kenmerken van samenlevingen evenals gelijkenissen en verschillen in kenmerken tussen 

samenlevingen uit elk van de verschillende periodes.  

 In het bijzonder het begrip polytheïsme. 

 Bloom: Feitenkennis – onthouden  

o ET 8.5: De leerlingen onderscheiden informatie in historische bronnen met inbegrip van 

gelijkenissen en verschillen hierin tussen historische bronnen, in het licht van een 

historische vraag en rekening houdend met reflectie over bronnen.  

 In het bijzonder: standplaatsgebondenheid, perspectief van de maker, doelpubliek 

 Bloom: Conceptuele kennis – onthouden  
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Hippe keizers en trendy volgers 

Wat je kapsel vertelt over wie je als Romein bent 

 

 Doelstellingen: De leerlingen: 

o Weten dat kapsels trendgevoelig zijn en dat trends zich in de Romeinse keizertijd en 

vandaag op verschillende manieren verspreiden.  

o Weten dat in de Romeinse keizertijd de kapsels van de keizerlijke familie toonaangevend 

waren en dat de verspreiding ervan voornamelijk gebeurde d.m.v. standbeelden en 

afbeeldingen op munten. 

o Weten dat (kapsel)trends ook van onderuit (= lagere sociale klassen) kunnen ontstaan. 

o Weten dat de keizer en keizerin zich vaak geïdealiseerd lieten afbeelden. In deze context 

kennen ze ook het begrip ‘geïdealiseerd’. 

o Kennen enkele kapsels die gangbaar waren in de Romeinse keizertijd.  

o Weten dat kapsels een middel kunnen zijn om een imago te creëren. In deze context 

kennen ze ook het begrip ‘imago’.  

o Weten dat kapsels uitdrukking kunnen geven aan de sociale status van de drager. In deze 

context begrijpen ze ook het begrip ‘statussymbool’. 

o Weten dat bronnen uit de Romeinse keizertijd vooral inzicht geven in de kapsels van de 

hogere sociale klassen. 
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 In deze les werk je aan de realisatie van de volgende eindtermen: 

o ET 7.1: De leerlingen lichten de gelaagdheid en de dynamiek van identiteiten en de 

mogelijke gevolgen voor relaties met anderen toe. (transversaal) 

 In het bijzonder: gelaagdheid van identiteiten, met aandacht voor verschillende 

aspecten zoals […] sociale en culturele aspecten. 

 Bloom: conceptuele kennis – begrijpen  

o ET 8.1: De leerlingen onderbouwen een historisch referentiekader met 

structuurbegrippen, scharnierpunten en kenmerken van een periode. 

 In het bijzonder de begrippen ‘continuïteit, ‘verandering’ (‘discontinuïteit’), 

‘sociale domein’, ‘culturele domein’.  

 Bloom: feitenkennis – begrijpen  

o ET 8.2: De leerlingen onderscheiden voor elk van de drie bestudeerde historische periodes 

kenmerken van samenlevingen evenals gelijkenissen en verschillen in kenmerken tussen 

samenlevingen uit elk van de verschillende periodes. 

 Bloom: feitenkennis – onthouden 

o ET 8.4: De leerlingen evalueren de context, betrouwbaarheid, representativiteit en 

bruikbaarheid van historische bronnen in functie van een historische vraag. 

 In het bijzonder: standplaatsgebondenheid, perspectief van de maker, 

doelpubliek, betekenis van overblijfselen en van soorten historische bronnen 

(materiële bronnen), betrouwbaarheid, representativiteit en bruikbaarheid, 

evaluatie van de gegeven bronnenselectie 

 Bloom: Conceptuele en procedurele kennis – begrijpen 

o ET 8.5: De leerlingen onderscheiden informatie in historische bronnen met inbegrip van 

gelijkenissen en verschillen hierin tussen historische bronnen in het licht van een 

historische vraag en rekening houdend met reflectie over bronnen. 

 In het bijzonder: standplaatsgebondenheid, perspectief van de maker, 

doelpubliek, betekenis van overblijfselen en van soorten historische bronnen 

(materiële bronnen), betrouwbaarheid, representativiteit en bruikbaarheid, 

evaluatie van de gegeven bronnenselectie  

 Bloom: conceptuele & procedurele kennis – onthouden 

o ET 8.6: De leerlingen vullen aan de hand van historische bronnen en vanuit een historische 

vraag op beargumenteerde wijze historische beeldvorming aan. 

 In het bijzonder structuurbegrippen zoals ‘oorzaak-gevolg’, ‘continuïteit’, 

‘verandering’ (‘discontinuïteit’), ‘bedoelde en onbedoelde handelingen’.  

 Bloom: feitenkennis – begrijpen 



9 
 

Vrij verkeer van goederen 

Het Romeinse Rijk als één grote economische markt 

 

 Doelstellingen: De leerlingen: 

o Weten dat het Romeinse Rijk één grote economische markt vormde. 

o Weten dat in het Romeinse Rijk transport zowel over wegen als over zeeën en 

rivieren gebeurde. 

o Weten dat de Romeinen Tongeren gesticht hebben langs een van deze belangrijke 

wegen (Boulogne-sur-Mer – Keulen).  

o Weten dat er aan (langeafstands)handel werd gedaan binnen het Romeinse Rijk en 

dat er ook contacten waren met gebieden buiten het Romeinse Rijk. 

o Kennen de begrippen ‘import(eren)’ en ‘export(eren)’. 

o Weten dat de Romeinse economie een geldeconomie was. In dit kader kennen ze 

ook het begrip ‘geldeconomie’. 

o Weten dat na de Romeinse verovering in onze streken de ruilhandel (geleidelijk aan) 

vervangen werd door de geldeconomie. In dit kader kennen de leerlingen het begrip 

‘ruilhandel’. 

o  Weten dat door deel uit te maken van het Romeinse handelsnetwerk het aanbod op 

de markt (in onze steken maar ook elders) verruimde. 

  



10 
 

 In deze les werk je aan de realisatie van de volgende eindtermen:  

o ET 8.1: De leerlingen onderbouwen een historisch referentiekader met 

structuurbegrippen, scharnierpunten en kenmerken van een periode.  

 In het bijzonder de begrippen ‘continuïteit’, ‘verandering’ (‘discontinuïteit’), 

‘evolutie’, ‘economische domein’. 

 Bloom: Feitenkennis – begrijpen  

o ET 8.2: De leerlingen onderscheiden voor elk van de drie bestudeerde historische 

periodes kenmerken van samenlevingen evenals gelijkenissen en verschillen in 

kenmerken tussen samenlevingen uit elk van de verschillende periodes.  

 In het bijzonder de begrippen ‘handel’, ‘ruilhandel’, ‘ruileconomie’ 

‘geldeconomie’. 

 Bloom: Feitenkennis – onthouden  

o ET 8.6: De leerlingen vullen aan de hand van historische bronnen en vanuit een 

historische vraag op beargumenteerde wijze historische beeldvorming aan.  

 In het bijzonder: Historische redeneerwijzen zoals causaal redeneren, 

continuïteit en verandering analyseren. 

 Bloom: Procedurele kennis – begrijpen 

 


