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Introductie thema
Laat leerlingen de achtergrondinformatie ‘Werken in de vicus’ lezen 
en de afbeeldingen bekijken. Als algemene introductie kan ook de 
achtergrondinformatie ‘&CIGNĎMU�NGXGP’ worden gelezen.

Opdracht en instructies
Op het werkblad staan zes beroepen afgebeeld uit de Romeinse tijd. Het 
is niet zeker dat al deze beroepen en winkels ook in een kampdorp bij 
een castellum in Nederland aanwezig waren, maar dat ze in de Romeinse 
tijd bestonden is wel zeker. Ze staan namelijk afgebeeld op reliëfs uit de 
Romeinse tijd. 

Doel
Kennismaken met Romeinse ambachten met behulp van reliëfs.

Werkvorm
Werkblad met afbeeldingen. 

Lesduur
Circa 20 minuten.

Leerdoelen en competenties
Interpreteren van Romeinse afbeeldingen.

Wat heb je nodig voor deze opdracht?
• Achtergrondinformatie ‘Werken in de vicus’ en eventueel ook de 

achtergrondinformatie ‘Dagelijks leven’
• Werkblad: Welk beroep? 
• Pen of potlood

Combineren
Deze opdracht is goed te combineren met de opdracht: ‘Een 
Romeins reliëf maken’.

Een reliëf is een soort plat beeldhouwwerk, waarop de mensen en dingen 
iets naar buiten steken. Doordat deze Romeinse reliëfs zijn gevonden, 
weten we meer over de beroepen uit de Romeinse tijd. Je gaat bij elk reliëf 
op het blad bedenken om welk beroep het hier gaat en schrijft dit onder de 
afbeelding.

Hoe ga je dat doen?
Bekijk de afbeeldingen van de Romeinse reliëfs op het werkblad. Wat zie je 
allemaal? Staan er bepaalde gereedschappen op die bij een bepaald beroep 
passen? Staan er producten (spullen) op die in een bepaalde winkel thuis 
horen?

Als je denkt te weten om welk beroep of welke winkel het gaat, schrijf je 
dit onder de afbeelding. Je mag overleggen met je tafelgroepje of met je 
buurman of buurvrouw. Samen komen jullie er vast wel uit! 

Als je overal iets ingevuld hebt, zullen we de antwoorden met de hele klas 
bespreken en zul je zien of jouw idee goed was.
 
Werk ze!

Antwoorden werkblad: Welk beroep?

1. Schoenmaker / schoenmakerij
2. Messenverkoper / messenwinkel
3. Slager / slagerij
4. Smid / smederij
5. Stoffenverkoper / stoffenwinkel
6. Bankier / bank
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