Voorbereiding van een bezoek aan Kamp Amersfoort, primair onderwijs
Lesdoel
De leerlingen bereiden een bezoek aan Kamp Amersfoort voor, zodat zij in grote lijnen weten wat de tweede
wereldoorlog was, onderzoeken welke (gevangenen)kampen er in Nederland waren en weten wat voor soort
kamp er in Amersfoort was.
Tijd
Benodigdheden

Circa 45 minuten
Computer(s) met toegang tot internet
Werkblad Opdracht voor de leerlingen

Voorbereiden voor de leraar
Bekijk de documentaire De oorlog in 7 minuten-in Nederland. (www.kampwesterbork.nl)
Bekijk de website van Nationaal Monument Kamp Amersfoort www.kampamersfoort.nl
Bekijk voor antwoorden op vraag 4 de website van Kamp Amersfoort onder het kopje Werkstukken
Bekijk voor antwoorden op vraag 2 en 3: http://historiek.net/concentratiekampen-in-nederland/4955/
Bekijk het werkblad en kopieer dit.
NB.
Uiteraard past u een en ander aan, aan het niveau van de leerlingen. Maar zorg dat zij in
ieder geval weten dat er verschillende kampen waren (Zowel in Nederland als in Duitsland)
en wat Kamp Amersfoort voor (soort) kamp was. En dat de leerlingen een aantal vragen
meenemen naar de rondleiding in het kamp.
Start
Vertel de leerlingen dat zij op bezoek gaan bij aan Kamp Amersfoort en dit bezoek voor
bereiden. Maak eventueel gebruik van het Werkblad Opdracht voor de leerlingen.
Opdracht 1 De tweede wereldoorlog
Bekijk de documentaire De oorlog in 7 minuten-in Nederland.
Bespreek vervolgens wat de leerlingen (al) weten van de Tweede Wereldoorlog.
Opdracht 2
Kampen in Nederland
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er diverse kampen in Nederland waar mensen gevangen werden gezet.
Welke (meest bekende) kampen waren er in Nederland? Waar lagen die? Wat was de officiële benaming? Wat
voor soort kampen waren dat?
Antwoord: Er zijn veel verschillende namen en functies voor de kampen in gebruik (geweest). Een eenduidige
antwoord is niet eenvoudig te geven, en kan discussie opleveren. In grote lijnen zou je kunnen zeggen dat Kamp
Schoorl een barakkenkamp was, Kamp Westerbork aanvankelijk een vluchtelingenkamp, en later een
doorgangskamp voor Joodse burgers. Kamp Vught was een concentratiekamp, Kamp Erika (Ommen) droeg de
naam Arbeitseinsatzlager en Kamp Amersfoort was een doorgangskamp.
Opdracht 3
Kampen in Duitsland
Vanuit Kamp Amersfoort werden veel gevangenen naar andere kampen getransporteerd, meestal naar
Duitsland. Welke (belangrijke) kampen kun je vinden in Duitsland? Waar lagen die? Wat voor soort kampen
waren dat?
Antwoord: Concentratiekampen, politieke gevangenenkamp, krijgsgevangenenkamp, vernietigingskampen,
dwangarbeiderskampen.
Voor uitgebreidere informatie kunt u deze link bekijken:
http://historiek.net/concentratiekampen-in-nederland/4955/
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Opdracht 4
Kamp Amersfoort
Bekijk de site van Kamp Amersfoort en beantwoord onderstaande vragen.












Waar lag Kamp Amersfoort?
Wanneer kwamen de eerste gevangen in het kamp aan?
Wat voor soort kamp was Kamp Amersfoort?
Welke gevangenen zaten er in het kamp en hoe kon je die herkennen?
Hoeveel gevangenen hebben er in Kamp Amersfoort gezeten?
Wat voor werk deden de gevangenen?
Welke kleding droegen de gevangenen?
Wat voor straf kregen de gevangenen?
Hoe hielden gevangenen dat leven vol?
Wanneer werd het kamp bevrijd?

Afsluiting
Sluit af met een korte terugblik. Wat weet je nu van Nationaal Monument Kamp Amersfoort en welke vragen
neem je mee naar het bezoek? Waar ben je vooral nieuwsgierig naar?
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Werkblad Opdracht voor de leerlingen
Maak bij de opdrachten gebruik van de volgende websites en links:
www.kampamersfoort.nl
http://historiek.net/concentratiekampen-in-nederland/4955/

Opdracht 1

Kampen in Nederland

Tijdens de Tweede wereldoorlog waren er diverse kampen in Nederland waar mensen gevangen werden gezet.
Welke (meest bekende) kampen waren er in Nederland? Waar lagen die? Wat voor soort kampen waren dat?
Antwoord
1.
2.
3.
4.
5.
Opdracht 2
Kampen in Duitsland
Vanuit Kamp Amersfoort werden veel gevangenen naar andere kampen getransporteerd, meestal naar
Duitsland. Welke (belangrijke) kampen kun je vinden in Duitsland? Waar lagen die? Wat voor soort kampen
waren dat?
1.
2.
3.
4.
5.
Opdracht 3
Kamp Amersfoort
Bekijk de site van Kamp Amersfoort en beantwoord onderstaande vragen.
1. Waar lag Kamp Amersfoort?
Antwoord …………………………………………………………………………………….
2. Wat voor soort kamp was Kamp Amersfoort?
Antwoord …………………………………………………………………………………….
3. Hoe kon je de verschillende gevangenen in het kamp herkennen?
Antwoord …………………………………………………………………………………….

4. Hoeveel gevangenen hebben er (ongeveer) in Kamp Amersfoort gezeten?
Antwoord …………………………………………………………………………………….

5. Wat voor werk deden de gevangenen?
Antwoord …………………………………………………………………………………….

6. Welke kleding droegen de gevangenen?
Antwoord…………………………………………………………………………………….
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7. Wat voor straf kregen de gevangenen?
Antwoord…………………………………………………………………………………….

8. Hoe hielden gevangenen dat leven vol?
Antwoord…………………………………………………………………………………….

9.

Wanneer werd het kamp bevrijd?
Antwoord…………………………………………………………………………………….

Wat ik wil vragen als ik Kamp Amersfoort ben:
Vraag …………………………………………………………………………………….
Vraag …………………………………………………………………………………….
Vraag …………………………………………………………………………………….

4

