
Het Onderwijsmuseum 
bewaart allerlei 
spullen die vroeger 
op school gebruikt 
zijn. Het museum 
heeft maar liefst 
350.000 voorwerpen. 
Daarmee is dit 
museum het grootste 
onderwijsmuseum ter 
wereld!

Regelmatig bezoeken 
ook schoolklassen 
het Onderwijsmuseum. 
Met behulp  van de 
spullen in het museum 
krijg je namelijk 
een goed beeld van 
hoe het er vroeger op 
school aan toe ging. 
Een bezoek aan het 
Onderwijsmuseum is 
dus eigenlijk een reis 
door de tijd! 



Deze letterkast uit 
1817 werd gebruikt 
om de kinderen te 
leren lezen. 

Deze SCHOOLPLAAT gebruikte de leraar tijdens 
de geschiedenisles. Met behulp hiervan en 
de verhalen die de meester/juffrouw erbij 
vertelde, konden de kinderen een idee 
krijgen van hoe Amsterdam vroeger, in de 
Gouden Eeuw, eruitzag.

Kinderen leerden lange tijd 
lezen met behulp van het 
LEESPLANKJE, ook wel bekend 
als de AAP NOOT MIES.

Met behulp van SCHOOLPLATEN kon de 
meester of juffrouw uitgebreid vertellen 
over allerlei onderwerpen. Deze schoolplaat 
over de walvisjacht is uit 1911 en hing in 
veel klaslokalen van die tijd. 

Deze hoed gebruikten de 
kinderen die les kregen op 
de OPENLUCHTSCHOOL.



De school 
van vroeger 



V

Vanaf de middeleeuwen 
leerden de kinderen 
lezen met een HORNBOOK. 
Dit was een klein 
rechthoekig plankje 
met daarop het alfabet. 
Daarmee hadden de 
kinderen altijd het 
alfabet bij de hand. Een 
hornbook werd vaak 
aan de broekriem of de 
schort gedragen. 

De meester kreeg per kind 1 à 2 gulden 
per jaar. Dat was te weinig om van te 
kunnen leven, dus moest hij bijbaantjes 
zoeken: koster in de kerk, belasting
ophaler, schaapscheerder of doodgraver. 

Zo kon het gebeuren dat de school soms 
onverwacht een ochtendje dicht was – 
meester stond dan op het kerkhof een 
graf te graven.

Wat zijn de verschillen 
tussen jullie school 
en die van 400 jaar 
geleden? Zijn er ook 
dingen hetzelfde? 

De kinderen schreven 
met een GANZENVEER. 
Eerst moest de veer goed 
gesneden worden. Dat deed 
de meester vaak tegen 
betaling. Als de veer dan in 
de inkt gedoopt werd, zoog 
deze zich vol met inkt en 
kon je ermee schrijven. 

Heel vroeger stelde ‘de school’ niet veel voor. 
400 jaar geleden, in de Gouden Eeuw, was 
het een donkere, drukke en vieze ruimte. 
Kinderen van alle leeftijden zaten bij elkaar 
in één klas. 

Vóór 1800 werden er geen speciale gebouwen 
gebouwd om als school te gebruiken. Een 
leegstaande schuur, kamer of keuken van 
de schoolmeesterswoning vonden de mensen 
goed genoeg. 

Sommige schoollokalen werden 
‘s winters door een open 
vuur verwarmd. Maar als de 
schoorsteen slecht trok of 
helemaal niet aanwezig was,  
zaten de kinderen als gerookte 
haringen in een ton. Geen 
wonder dat veel kinderen op 
school ziek werden! 

Er gingen niet alleen 
jongens maar ook 
meisjes naar school. 
Kinderen van alle 
leeftijden zaten door 
elkaar aan een tafel, 
op een krukje of op 
de grond. 



Lijfstraffen waren heel gewoon in deze tijd. Kinderen 
werden regelmatig geslagen met een PLAK. De 
PECHVOGEL speelde daarbij een speciale rol. Wanneer 
er kattenkwaad uitgehaald werd, gooide de meester de 
pechvogel naar een kind. De deugniet moest deze dan 
naar de meester terugbrengen en kreeg klappen met de 
plak. 

Behalve lijfstraffen, bestonden er ook ‘vernederstraffen’. 
Een bekend voorbeeld hiervan is het EZELSBORD: een 
houten bord met daarop de afbeelding van een ezel dat 
om de hals van een leerling gehangen werd. Zo kon 
iedereen zien hoe dom of stout het kind was (geweest).

Ezelsbord

Pechvogel

Plak



De kinderen schreven met 
een GRIFFEL op een LEI. 
Deze waren allebei van steen 
gemaakt. En was hun lei 
volgeklad, dan maakten ze 
het schoon met het sponsje 
en begonnen met een schone 
lei.

V

Er werd niks tegelijk 
aan de hele klas 
verteld. In plaats 
daarvan kwamen de 
kinderen één voor 
één bij de meester om 
les en aanwijzingen 
te krijgen. Klassikaal 
uitleg was er dus nog 

Kinderen gebruikten een 
HOUTEN SCHOOLTAS voor 
hun spullen. Dit kistje hing 
dan, samen met schrijfgerei 
zoals lei en griffel of 
een ganzenveer, aan de 
muur. Omdat er nog geen 
schoolbanken waren, konden 
kinderen deze kistjes 
ook nog eens handig als 
schooltafel gebruiken. 

De school van 200 jaar geleden 
ziet er al een stuk netter uit 
dan daarvoor. Het is er schoon 
en licht. Maar het is nog steeds 
erg druk in de klas: kinderen 
van verschillende leeftijden 
zitten bij elkaar in de klas. 

Wat is hier allemaal verbeterd 
vergleken met de school uit 
de Gouden Eeuw?

Als er op een school meer dan 
zeventig kinderen zaten, kwam 
er een HULPONDERWIJZER bij. 
Dit was vaak een jongen van 
een jaar of veertien  die de 
schoolmeester kon helpen. 

Een tweede schoolmeester 
werd pas aangesteld als een 
school meer dan honderd 
leerlingen had.



V

De meester legt nu 
tegelijkertijd aan 
de hele klas dingen 
uit. Hij gebruikt 
hierbij een nieuwe 
uitvinding van die 
tijd: het (krijt)bord.

Door de WETTEN van 
de overheid moest een 
klaslokaal voortaan 
schone vloeren en goede 
ventilatie hebben. Ook 
moest er genoeg licht zijn.

Denk je dat het lukt om te concentreren 
als de helft van de klas met rekenen 
bezig is en de andere helft met taal? 
Probeer het maar eens! 

Vedeel de klas in tweeeën. De helft van de 
klas mag hardop de tafel van 9 oefenen, 
terwijl de andere helft het woord ‘150’ 
spelt.     

De jongste kinderen begonnen achteraan de klas 
en de oudste zaten bij het bord. De kinderen uit 
die verschillende ‘klassen’ schoven elk jaar een 
stukje naar voren. Als je dus niet overging naar 
de volgende groep, bleef je letterlijk zitten. Daar 
komt ook die uitdrukking vandaan. 

Op de school van 150 jaar geleden zitten 
nog steeds héél veel kinderen in één 
klas. Soms hadden zij zelfs twee meesters 
die tegelijkertijd dingen uitlegden.



De meester of juffrouw gebruikte 
bij zijn uitleg vaak een 
SCHOOLPLAAT. Met deze afbeelding 
werd het verhaal nog duidelijker 
voor de kinderen. Toen de 
televisie en later ook het internet 
en digibord opkwam, werden 
schoolplaten vervangen door 
bewegende beelden; filmpjes dus.

In elk schoolbankje was een 
inktpotje ingebouwd. Daar moesten 
de kinderen hun KROONTJESPEN 
indopen om ermee te kunnen 
schrijven. Het uiteinde van deze 
pen had de vorm van een kroon. 
Vandaar ook de naam: een 
kroontjespen.

kinderen zaten met zijn 
tweeën, soms zelfs met 
zijn drieën, aan één 
SCHOOLBANK. Deze waren 
van hout. Het bankje 
en de tafel zaten aan 
elkaar vast.

Door de uitvinding van de 
fotocamera konden er opeens 
KLASSENF0T0’S worden gemaakt! 
Op deze foto 1920 zie je dat de 
klassen kleiner zijn geworden en 
dat voortaan alleen kinderen van 
(ongeveer) dezelfde leeftijd bij 
elkaar in één klas zitten. 



De kinderen leerden lange tijd lezen 
met behulp van het LEESPLANKJE, ook 
wel bekend als de AAP NOOT MIES plank. 
Dit waren namelijk de eerste woorden 
die de kinderen leerden lezen. Met de 
losse letters die in het letterdoosje zaten, 
moesten de kinderen de woorden van 
het plankje vormen. Grote kans dat jouw 
opa en oma nog hiermee hebben leren 
lezen. 



V

Een school heeft niet altijd een 
gebouw nodig. Dat zie je heel 
goed bij de OPENLUCHTSCHOOL, 
ook wel BUITENLUCHTSCHOOL 
genoemd. 

Deze was bedoeld voor zieke 
kinderen met problemen aan de 
luchtwegen. Zij zouden beter en 
sneller genezen in een schoon 
naaldbos of in de duinen. De stoelen, tafels 

en schoolborden 
waren speciaal 
aangepast voor de 
openlucht. 

Wat maakt een school eigenlijk 
een school? Maak een lijst met 
de dingen die volgens jou 
niet mogen ontbreken aan een 
school!

Om ze te beschermen tegen 
de felle zon, droegen de 
kinderen een hoed. 



Vanaf 1960 gingen 
steeds meer scholen de 
methode ‘Veilig leren 
lezen’ gebruiken. Het 
leesplankje aap noot 
mies verdween langzaam 
maar zeker uit het 
klaslokaal.

De eerste woorden die 
de kinderen nu leerden 
lezen waren: 

 BOOM     ROOS      VIS

V

Iedere leerling had een eigen 
tafeltje met stoeltje, waarmee 
groepjes konden worden gemaakt. 

De leerlingen konden zich nu 
ook vrijer door de klas bewegen, 
bijvoorbeeld om boeken en schriften 
uit een van de lage kasten te halen.

Na de Tweede 
Wereldoorlog werden 
technische hulpmiddelen 
steeds vaker gebruikt. 
Vooral SCHOOLRADIO en 
SCHOOLTV waren populair. 

Vanaf 1960 werden 
er geen banken met 
inktpotjes meer 
gemaakt: kinderen 
schreven nu met vul- 
en balpennen.

Vegelijk deze foto met jullie 
eigen klaslokaal. 

Wat zijn de verschillen tussen 
jullie klaslokaal en dat uit 1960? 
En wat is nog steeds hetzelfde?



Nationaal Onderwijsmuseum
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