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WAT GAAT DE GROEP LEREN/ZIEN/BELEVEN 

In dit project gaan leerlingen aan de slag met de geschiedenis en de toekomst van kasteel Twickel in Delden en haar bewoners. Dit 

doen ze door het bestuderen van informatie en foto’s, het onderzoeken van het kasteel aan de buitenkant en aan de binnenkant 

Leerdoelen: 

• De leerling krijgt kennis van de geschiedenis, functie en bouwontwikkeling van kasteel Twickel in de verschillende periodes. 

• De leerling kan het verhaal bij het erfgoed plaatsen in de tijd en relateren aan hoe de bewoners woonden, leefden en 

werkten in verschillende tijdsperioden. 

• De leerling krijgt besef en respect voor de waarde van het erfgoed. 

 

VOORBEREIDING (20 MINUTEN) 

1. Activeer voorkennis – Wat is een kasteel? Waarom staat kasteel Twickel hier op deze plek? 

Wat weet je over het leven op een kasteel? Waarom is water belangrijk voor een kasteel? 

2. Laat de kinderen vragen bedenken die ze aan de vrijwilligers zouden willen vragen 

3. Bereid de kinderen voor op het bezoek 

Vertel over de huisregels op Twickel: nergens aankomen zonder toestemming (dat geldt vooral in 

het kasteel), niet fotograferen in het kasteel en mobieltjes uit. Bijna niemand mag het kasteel in. Dat 

is dus heel bijzonder! 

 

HET BEZOEK (60-90 MINUTEN) 

Tijdens het bezoek gaan de leerlingen in groepjes met begeleiders langs de volgende onderdelen: 

1. De paardenstallen 

2. Voorplein en voorkant kasteel  

3. Bezoek aan het kasteel zelf  

Tijdens de rondleiding wordt er o.a. aandacht besteed aan: kloostermoppen, vlaggen, de plaats van het 

kasteel, de gevel, familiewapens, het hebben van een zomerverblijf, de middeleeuwse elementen binnen in 

het kasteel. 

 

TERUG IN DE KLAS (20 MINUTEN) 

Reflectie: wat hebben we beleefd/geleerd? 

Wat heb je onthouden van het bezoek aan kasteel Twickel? Wat was er bijzonder? Kun je nog iets vertellen 

over het gebouw zelf? Zou jij kasteelheer/dame willen zijn?  

Wat zijn de antwoorden op de vragen die vooraf waren gesteld? 

Slotopdracht: Waarom moeten we dit erfgoed bewaren? 

http://www.twickel.nl/

