
Docentenboekje 
van steenkolen tot gasbel   
In de Canon van Nederland heeft de commissie 

besloten de gasbel van Slochteren een plaats 

te geven. 1 

In de Canoncaravaan laten we zien dat de kurk 

waarop de Nederlandse energievoorziening tot 

1965 op dreef, de winning was van steenkolen 

in Limburg.2 

 

LEERDOELEN 
Algemeen:  

Leerlingen uit groep 7-8 kunnen informatie uit video’s samenvatten aan de hand van gerichte vragen.  

Leerlingen kunnen samenwerken.  

Leerlingen kunnen hun eigen standpunt bepalen/ mening geven 

Leerlingen kunnen een tentoonstelling samenstellen (ordenen) en informatie beschrijven.  

Leerlingen kunnen hun tentoonstelling mondeling presenteren 

Historisch: 

Leerlingen uit groep 7-8 leren hoe tussen 1900 en 1974 steenkolen werden gewonnen. 

Leerlingen leren zich in te leven in het leven van een OVS-er. 

Leerlingen leren reflecteren en vergelijken van het verleden met de tegenwoordige tijd. 

Leerlingen kennen het belang van energievoorziening, de gasbel van de Canon van Nederland en 

beseffen dat er op de Canon voorbeelden varianten bestaan. 

Leerlingen kunnen de Canon toepassen op een Limburgs voorbeeld. 

MATERIALEN 
*Leskist van Continium over mijnbouw (te bestellen bij www.demijnen.nl/educatie ) 

Continium – Discovery Center Kerkrade 

Museumplein 2, 6461 MA Kerkrade 

Postbus 164, 6460 AD Kerkrade  

Telefoon: +31 (0)45 567 08 09 

*Foto’s, papier, pennen, touw, wasknijpers voor de tentoonstelling 

*Puzzel doorsnede mijnbedrijf (Continium) 

*Leerlingenboekje van steenkolen tot gasbel 

*Docentenboekje van steenkolen tot gasbel 

                                                           
1 http://entoen.nu/gasbel/po-docent  
2
 Alle info en materialen: http://www.demijnen.nl/sjablonen/mijneducatie/pagina.asp?pagina=224  

Alle informatie is te vinden op 

www.demijnen.nl/educatie 

http://www.demijnen.nl/educatie
http://entoen.nu/gasbel/po-docent
http://www.demijnen.nl/sjablonen/mijneducatie/pagina.asp?pagina=224


 

OPZET en WERKWIJZE 
Er bestaan verschillende manieren om over het onderwerp te beginnen. Het Leerlingenboekje en de 

leskist van Continium biedt houvast. 

Instap 

 De puzzel van het mijnbedrijf laten samenstellen, docent geeft uitleg over de werking van 

een steenkolenmijn aan de hand van stukjes puzzel. 

 Leerlingenboekje uitreiken.  Laten zien: Andere Tijden, 13 december 2005: OVS1 

(www.demijnen.nl/educatie ) 

In dit eerste filmpje laat presentator Hans Goedkoop een reclamefilmpje van kolenstook 

zien.  

*Vraag aan de leerlingen in een onderwijsleergesprek hoe hun huis verwarmd wordt.  

*Vraag tevens in welke kamers de verwarming aan staat. (Een kolenkachel verwarmt alleen 

de woonkamer. De brikettenoven eventueel de keuken. De kachel moet ’s ochtends eerst 

worden aangemaakt en gevuld met kolen uit de kolenkit.)  

AAN HET WERK   

1. Leerlingen kunnen de eerste 2  vragen van het leerlingenboekje maken. Een 

onderwijsleergesprek is daarna op zijn plaats om duidelijk te maken dat leerlingen vroeger 

minder kansen hadden. 

2. De leerlingen kunnen de vragen 3, 4 en 5 van het leerlingenboekje maken, eventueel 

bekijken ze de film OVS1 opnieuw. 

3. Hoe werd je mijnwerker, waarom werd je mijnwerker. Hoe zag het lesprogramma eruit. Aan 

de hand van de filmpjes OVS2, OVS3, OVS4 en OVS5  leren de kinderen over de 

Ondergrondse Vakschool. De vragen zijn vanuit de diverse afleveringen te beantwoorden. 

Na iedere ronde uitkomsten bespreken in onderwijsleergesprek.  

4. Met de uitleg over het mijnbedrijf, de filmpjes over de OVS, materiaal uit de leskist van 

Continium Discovery Center wordt de klas in 2 groepen gesplitst. 

 

Een of 2 waslijnen worden opgehangen. 

 

Maak een fototentoonstelling met bijschriften 
Iedere groep krijgt een serie foto’s en een aantal A-4 vellen, wasknijpers en pennen. Van de 

foto’s moet een tentoonstelling worden gemaakt over het leven en werken van een 

mijnwerker, zo’n 60 jaar geleden. 

De foto’s worden in de ‘juiste’ volgorde aan de waslijn gehangen met de wasknijpers. Per 

foto wordt een commentaar door de groepsleden geschreven en met 2 wasknijpers aan de 

foto vastgemaakt. Materialen van de leskist: kleding, helm, lamp, steenkool en dergelijke 

kunnen een rol spelen. 

5. Elke groep presenteert de eigen keuzes aan de andere groep. 

6. Kringgesprek over wat ze hebben geleerd, en over de werkvorm.  

http://www.demijnen.nl/educatie


ANTWOORDMODEL op de VRAGEN 
1. Wat wil je worden? Kringgesprek 

2. De OVS was nodig om ‘goede vakmensen te kweken voor de (mijn)industrie. 

3. Je moet met kolen stoken omdat het veel gezelliger is. Je ziet het kolenvuur. Gas is ongezellig 

en koud(?) 

4. Andere brandstoffen: 

Gas, olie, hout (briketten) 

5. De Nederlandse mijnen werden vanaf 1966 gesloten. (De laatste mijn sloot in 1974) 

6. Twee redenen: 

-om het vak te leren 

-als karaktervorming (om de trots van de mijnbouw mee te krijgen) 

7. Met 14 jaar ging je naar de OVS 

8. De ex-mijnwerkers noemen geld verdienen als belangrijkste motief 

9. Bij de OVS kreeg je soms buiten les, was het net scouting/verkennerij, bij de OVS was een 

uniform verplicht, bij de OVS leerde je gehoorzamen. 

10. De meester van de basisschool gaf les/ liet lesgeven over de mijnbouw. Hij gebruikte daarbij 

voorwerpen uit de mijnbouw in de klas. De meester bracht aanschouwelijk/interessant 

onderwijs. 

11. De OVS leverde geoefende jonge mijnwerkers af. De Staatsmijnen hadden grote behoefte 

aan geschoold personeel. 

12. Jos wil van het geld dat hij kreeg  naar de bioscoop en frieten eten. 

13. De dag op de OVS begon met het hijsen van de vlag en het opzeggen van de OVS wet. 

-op de eigen school> leerlingen antwoorden. Probeer een precieze beschrijving te krijgen en 

geen antwoorden als “zoiets doen we nu niet meer!”  Wat doen we nu wel? 

14. Voor de leerlingen: vraag om uitleg 

-Welke regels vind je zelf belangrijk? Voor de leerlingen 

-Eigen school: voor de leerlingen 

15. Op de OVS kreeg je ook geschiedenis. Dat zie je aan de tekening van een houten oorlogsschip 

en aan de naam van Michiel de Ruyter, admiraal in de 17e eeuw. 

16. In het tweede jaar moest je werken, al meer praktijk doen, zoals schoonmaken en repareren. 

Ook moest je tribunes van Limburgia schoonmaken en het gras maaien voor 

voetbalwedstrijden. 

17. Bij de wereld van de mijn behoorden: huizen (huisvesting), verzekeringen, spaarrekeningen, 

winkels waar je op de pof (op afbetaling) kon kopen, fanfares en voetbalclubs, postduiven- 

en bloemkweek- en konijnenfokverenigingen en  voor priesters om de zeden hoog te 

houden. 

  



INLEZEN en VERDER KIJKEN 

 Onder de rook van de Mijn, redactie: Jac van den Boogard, Roelof Braad, Ben Gales, Menno 

van der Laan, Serge Langeweg, Karin Leers, Jan Schrader, Harry Strijkers en Jean Weijers 

Uitgeverij Waanders, Zwolle 2011.  ISBN 9789040077821 te verkrijgen bij elke boekhandel. 

Prijs € 29,95 

 Gebonden, 240 pagina’s. Met register 

 Loek Kreukels, Kolen en Kompels, Amsterdam 1986  

 Jacques Vriens, Tien Torens Diep, Van Warendorf-Holkema 2009. 

Spannend boek voor groep 7-8 

 Tien Torens Diep, de tv serie 

(op DVD of online bij: http://www.avro.nl/tv/avro_kids/tv/tientorensdiep/  ) 

 www.demijnen.nl  

 Continium Discovery Centre, Kerkrade 

 Canon van Nederland 

 Canon van Limburg  

 http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2005-2006/Mijnsluiting.html 

 http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2005/december/Mijnsluiting-in-1965.html 

 DVD, Staatsmijnen in Beeld, de mannen van de 546. Goede voorbereiding op de opdracht 

Maak een tentoonstelling over het leven van een mijnwerker) 

http://youtu.be/XunMFPWc8XQ  (deel 1) 

http://youtu.be/XAWuHvpXb3E  (deel 2)  

 

 

http://www.avro.nl/tv/avro_kids/tv/tientorensdiep/
http://www.demijnen.nl/
http://www.continium.nl/
http://entoen.nu/
http://www.canonvanlimburg.nl/
http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2005-2006/Mijnsluiting.html
http://www.geschiedenis24.nl/nieuws/2005/december/Mijnsluiting-in-1965.html
http://youtu.be/XunMFPWc8XQ
http://youtu.be/XAWuHvpXb3E

