
Tips voor docenten bij CSI online

Misdaad en straf in de achttiende eeuw

Het succesvolle lesproject van Erfgoed Leiden is nu ook online te volgen. 
Het project is ontwikkeld voor leerlingen 2 - 4 havo/vwo, maar u weet zelf het beste wat 
uw leerlingen aankunnen, dus gebruik het gerust voor een andere doelgroep.

Nederlands
Bij het project ontcijferen de leerlingen een achttiende-eeuwse confessie uit de 
rechterlijk archieven. Ze leren hierbij niet alleen oud schrift ontcijferen, maar ook 
omgaan met andere spellingsvormen, een andere zinsopbouw en ander woordgebruik 
dan we tegenwoordig kennen. Hierdoor is het een bijzondere vorm van ‘begrijpend 
lezen’.

Geschiedenis en Maatschappijleer
De leerlingen reconstrueren de misdaad aan de hand van de bekentenis van de 
verdachte. Zo worden ze geconfronteerd met de onderkant van de samenleving in een 
stad tijdens een economische crisis. Het inleidende filmpje schept de stedelijke en 
maatschappelijke context van deze confessies. Het laat zien in welke setting de 
leerlingen ‘hun’ misdaad kunnen plaatsen. Ze leren dat mensen andere typen misdaden 
pleegden dan nu, hoe met met jonge mensen omging en hoe de straffen waren bij 
verschillende misdrijven.

Confessies
Er zijn 35 bekentenissen beschikbaar. Hierbij hebben wij gefilterd op de lengte van de 
tekst en de aard van het misdrijf. Om leerlingen niet in verlegenheid te brengen zijn alle 
seksgerelateerde zaken (overspel, prostitutie) eruit gelaten. U kunt elke leerling een 
eigen persoon toewijzen.

Opdracht
De opdracht voor de leerling is daarna eenvoudig: ontcijfer één bekentenis, zoek de 
straf en verwerk dit in een stop-motion-filmpje. 

Hulpmiddelen
Om te helpen met de opdracht is een lijst met tips opgesteld. Daarnaast zijn 
afbeeldingen van enkele veel voorkomende afkortingen opgenomen om de leerlingen te 
ondersteunen bij het puzzelwerk.
Een format biedt de leerling structuur bij het verwerken van de informatie in de 
confessie.

Voor de diverse apps die bestaan om stop-motion-filmpjes te maken, verwijzen we 
graag naar de volgende webpagina: https://freeappsforme.com/stop-motion-apps/. 

Contact
Hebt u vragen of opmerkingen, dan vernemen wij dat graag via 
educatie@erfgoedleiden.nl. 

https://freeappsforme.com/stop-motion-apps/

