
Alle cursussen bestaan uit een algemene basis en een locatie-specifieke aanvulling (met lokale vondsten). Er wordt naar 
gestreefd als resultaat steeds een ingerichte vitrine achter te laten, zodat het project gedurende langere tijd ‘aanwezig’ 
blijft in de bibliotheek. Daarnaast is het aardig om ook de leestafel een relevant thema te geven door archeologische of 
historische fictie en non-fictie als leessuggestie aan te bieden. ProBiblio levert bij de cursus een collectie Archeologie en een 
Medialijst Archeologie. 

Omvang/Inhoud Passend bij thema Doelgroepen

1-1,5 uur | Wat doet een archeoloog?
Algemene inleiding archeologie van Zuid-Holland.
Praktisch, korte inleiding, visualisering tijdsdiepte en ‘vondsten voelen’. Deze cursus
staat volledig op zichzelf. Wordt steeds afgestemd op de doelgroep.

Divers (bv wetenschapsdag, 
kinderboekenweek-aansluiting, 
Nationale Archeologiedagen, 
Open Monumentendag)
Max. aantal deelnemers 30

Laaggeletterden, 
vereenzaamde 
ouderen, LVB-
jongeren, grootouders/
kleinkinderen etc.

1-3 uur | Archeologie in …
Inleiding Zuid-Holland plus archeologie van de gemeente.
Praktisch, korte inleiding, inzoomen op lokale vondsten en daarmee kort aan de slag, 
afhankelijk van het vervolg. Bij deze cursus gaan we ervan uit dat de betreffende 
doelgroep zelf nog verder gaat of onder begeleiding van de bibliotheek nog verder 
borduurt op het thema. Afhankelijk van het verdere doel wordt de cursus aangepast.

Divers (bv als introductie bij 
Elab activiteit of aansluiting 
op ander thema binnen 
bibliotheek, als introductie voor 
een plusklasthema etc.)
Max. aantal deelnemers 30

Laaggeletterden, 
vereenzaamde ouderen, 
LVB-jongeren, eLAB, 
Minecraft, mediawijsheid, 
plusklassen, 
vluchtelingen etc.

1 dagdeel/avond (2-3 uur)
Zelf aan de slag met archeologisch materiaal uit uw gemeente!
Inleiding Zuid-Holland plus archeologie van de gemeente.
Uitgebreide inleiding Archeologie van Zuid-Holland en gemeente-specifiek, 
materiaalintroductie lokale vondsten.

Divers 
Max. aantal deelnemers 20

Plusklassen, ouderen, 
volwassenen, jongeren

2 à 3 dagdelen (2-3 uur) 
Zelf aan de slag met archeologisch materiaal uit uw gemeente!
Inleiding Zuid-Holland plus archeologie van de gemeente.
Uitgebreide inleiding Archeologie van Zuid-Holland en gemeente-specifiek, 
materiaalintroductie lokale vondsten.

Divers
Max. aantal deelnemers 20

Plusklassen, ouderen, 
volwassenen, jongeren

5 dagdelen (2-3 uur) | Cursus Archeologie
Colleges plus praktische introductie materiaalstudie lokale vondsten en vondsten 
Zuid-Holland algemeen (inclusief cursusgids). Uitgebreide cursus met uitleg over 
Archeologie in Nederland (organisatorisch en beknopte stand van kennis, algemeen 
en locatie-specifiek), materiaalstudies, archeologie presenteren (het vertellen van het 
verhaal).

Divers
Max. aantal deelnemers 20

Plusklassen, ouderen, 
volwassenen, jongeren

Al naar gelang de invulling, startend met 3 uur tot max 3 dagdelen 
Workshop Archeologie voor kinderen van het primair onderwijs
Aan de hand van een spannende inleiding en archeologisch materiaal reconstrueren scholieren ‘de geschiedenis’ met behulp van 21ste-eeuwse 
technieken, zoals Minecraft, 3D printen en Virtual Reality. De archeologische vondsten vormen altijd het vertrekpunt, maar het eindresultaat is aan 
de fantasie van de kinderen. Op deze manier worden vaardigheden voor de toekomst ontwikkeld aan de hand van de verhalen uit het verleden.

In het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten liggen 
duizenden vondsten die afkomstig zijn uit de Zuid-Hollandse 
bodem. Lang niet alle vondsten zijn geschikt voor in het 
museum. Toch hebben ze allemaal hun eigen waarde en 
vertellen ze ons een verhaal over het verleden. En wat is 
er mooier dan deze vondsten zelf eens ter hand te mogen 
nemen? 

ProBiblio biedt in samenwerking met de provincie Zuid-
Holland bibliotheken de gelegenheid verschillende 
doelgroepen kennis te laten maken met archeologie en de 
vondsten uit de lokale bodem. Onder begeleiding van een 
archeoloog kunnen deelnemers zelf ervaren hoe het is om 

terug te gaan in de tijd. De dozen uit 
het depot gaan open en samen worden 
aardewerkscherven, botresten, glas en metaal 
bekeken. Men leert hoe archeologen vondsten beschrijven, 
herkennen en opslaan en hoe dat leidt tot een reconstructie 
van het verleden. Naast het praktische werk is er ook tijd 
voor een introductie in de archeologische kennis van Zuid-
Holland en archeologie in het algemeen. 

Het thema is interessant voor uiteenlopende doelgroepen 
en biedt een houvast voor diverse aandachtsgebieden 
binnen de bibliotheek, zoals laaggeletterdheid, 
vereenzaamde ouderen, plusklassen en mediawijsheid.


