
Lesbrief voor het project ‘Fashionistas van Coriovallum: Amaka’s stylingtips’ in het 

Thermenmuseum in Heerlen 
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Beste docent, 

U hebt het project ‘Fashionistas van Coriovallum: Amaka’s stylingtips’ geboekt in het 

Thermenmuseum in Heerlen, een project over Romeinse kleding, uiterlijk en verzorging. In 

deze lesbrief kunt u lezen waar het project over gaat, hoe u het kunt voorbereiden in de klas 

en wat u kunt verwachten tijdens de museumles. Na afloop van het museumbezoek kunt u 

de nieuwe kennis met de leerlingen in de klas verwerken of nog verder uitdiepen tijdens een 

verwerkingsles. Daarvoor vindt u in deze lesbrief tips, ideeën en praktische informatie. 

 

Mocht u vragen hebben over het project, dan kunt u contact opnemen met het 

Thermenmuseum: Jody Martens j.martens@historischgoud.nl, 0455605259 

Veel plezier met ‘Fashionistas van Coriovallum: Amaka’s stylingtips’ en tot binnenkort in het 

museum! 
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1. Opzet van het project 

Het project ‘Fashionistas van Coriovallum: Amaka’s stylingtips’ bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

 

1. Een introductieles in de klas (15-30 minuten). 

2. Het museumbezoek met de speurtocht ‘Lucius en het verloren fresco van Coriovallum’ en 

de museumles ‘Fashionistas van Coriovallum: Amaka’s stylingtips’ (1,5 uur speurtocht en 1 

uur museumles). 

3. Een verwerkings- of verdiepingsles in de klas (minimaal 15 minuten, maximum door u zelf 

te bepalen). 

 

 

Leerdoelen 

Het project streeft drie leerdoelen na. Na afloop van het project weten de leerlingen: 
1. wie de Romeinen waren, wanneer ze in ons land waren en dat er in Heerlen bijzondere 
resten uit deze tijd te vinden zijn, namelijk een heel badhuis. 
2. dat ook in de Romeinse tijd kleding en uiterlijk belangrijk waren voor vrouwen én 
mannen! 
3. meer over Romeinse kleding, kapsels, make-up, parfum en lichaamsverzorging. 
 

 
9. Het badhuis van Coriovallum. 

 
Leergebieden 



‘Fashionistas van Coriovallum: Amaka’s stylingtips’ is te plaatsen in de volgende 
leergebieden: 
1 - Oriëntatie op jezelf en de wereld 
2 - Kunstzinnige oriëntatie 
3 - Nederlands 
 
 
Kerndoelen 
Het project sluit aan bij de volgende kerndoelen van het basisonderwijs: 
 
1. De leerlingen leren informatie verwerven uit gesproken taal.  
 
44. De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de 
werking, de vorm en het materiaalgebruik. 
 
50. De leerlingen leren omgaan met een landkaart.  
 
51. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals 
aanwezig in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te 
hanteren. 
 
52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het tijdvak Grieken en Romeinen. 
 
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 
cultureel erfgoed. 
 

 

Het project sluit aan bij de volgende kerndoelen van het voortgezet onderwijs: 

 

1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 

 

6. De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep. 

 

7. De leerling leert een mondelinge presentatie te geven. 

 

35. De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en 

hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, 

werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden.  

 

37. De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, 

ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen. De leerling leert hierbij over 

kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: 

- tijd van Grieken en Romeinen (3000 voor Chr. - 500 na Chr.). 

 



40. De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te 

vormen of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen 

cultuurhistorische omgeving te betrekken. 

 

       
10, 11, 12 Romeinse sieraden uit Coriovallum. 

 

2. De introductieles 

Om de leerlingen voor te bereiden op het project en het museumbezoek is het aan te raden 

om in de klas een introductieles te geven.  De museumles zal beter tot zijn recht komen als 

de leerlingen enigszins zijn voorbereid. De ervaring leert dat kinderen met voorkennis de 

aangeboden stof beter kunnen opnemen en waarderen. 

Het lespakket ‘Fashionistas van Coriovallum: Amaka’s stylingtips’ gaat over kleding, 

verzorging en uiterlijk in de Romeinse tijd. Amaka is cosmeta, schoonheidsspecialiste, in het 

badhuis van Coriovallum (Heerlen). Bezoekers van het Thermenmuseum kunnen een 

audiotour doen, waarbij Amaka vertelt over het leven, kleding en verzorging in de Romeinse 

tijd. In haar vrije tijd maakt zij beauty-vlogs met tips voor Romeinse make-up en verzorging. 

Daarom leek zij ons de aangewezen persoon om ook schoolklassen wijzer te maken over dit 

onderwerp. 

 
13 Amaka, onze gids door de wereld van de Romeinse styling. 

 



Uiteraard is het handig als de leerlingen eerst kennis maken met de Romeinen. Dat kan 

eenvoudig via de geschiedenismethode die u in de klas gebruikt of via een filmpje: 

 

https://hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2531/De%20Romeinse%20Limes  

http://entoen.nu/romeinselimes/beeld-en-geluid/schooltv-beeldbankclip-romeinen-in-ons-

land#beeld  

Het Thermenmuseum, waar jullie de museumles gaan volgen, is gebouwd over de 

funderingen van een Romeins badhuis. In dit filmpje wordt uit de doeken gedaan wat zo’n 

badhuis was en wat de Romeinen in Heerlen deden: 

 

https://www.nationalgeographic.nl/video/tv/de-romeinen-nederland-en-belgie-0 

 

Introduceer vervolgens het onderwerp van Romeinse verzorging en uiterlijk op een luchtige 

manier in de klas, via een beauty-vlog van Amaka: hier moet een link of aanwijzing hoe dit 

filmpje te vinden. Ik ga voor vlog 01 voor deze les.  

 

Naar aanleiding van het filmpje kunt u met de klas in gesprek gaan over uiterlijk, verzorging 

en kleding: wat doen de leerlingen zelf om er een beetje verzorgd bij te lopen? Kijken ze wel 

eens naar beauty-vlogs? Is aandacht voor het uiterlijk alleen iets voor meiden? Of vinden de 

jongens het eigenlijk ook wel belangrijk om er niet als een holbewoner bij te lopen? Weten 

ze dat veel beroemde kappers, stylisten en mode-ontwerpers mannen zijn? Uiteraard 

bestonden er in de Romeinse tijd geen vlogs, maar hoe zouden we dan wel iets te weten 

kunnen komen over kleding, verzorging en uiterlijk in die tijd? 

 

Maak de leerlingen nieuwsgierig naar het onderwerp, laat ze een beetje nadenken over 

hedendaagse mode en lichaamsverzorging en prikkel hun fantasie over het verleden. 
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3. De museumles 

Tijdens het bezoek aan het Thermenmuseum wordt de groep ontvangen door een 

museumdocent die jullie wegwijs maakt in het programma. Dit kan beginnen of eindigen 

met de speurtocht ‘Lucius en het verloren Fresco van Coriovallum’ door de vaste 

tentoonstelling van het museum. Tijdens deze speurtocht maken de leerlingen kennis met 

het leven in Romeins Zuid Limburg. Aan de hand van diverse actieve opdrachten ontdekken 

zij de museumzalen en het badhuis. Op deze manier leren de leerlingen alles over het leven 

https://hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2531/De%20Romeinse%20Limes
http://entoen.nu/romeinselimes/beeld-en-geluid/schooltv-beeldbankclip-romeinen-in-ons-land#beeld
http://entoen.nu/romeinselimes/beeld-en-geluid/schooltv-beeldbankclip-romeinen-in-ons-land#beeld
https://www.nationalgeographic.nl/video/tv/de-romeinen-nederland-en-belgie-0


in die tijd. Bij ieder goed antwoord op de opdrachten zijn stukjes fresco te verdienen die 

samen een zoekgeraakt fresco vormen. De leerlingen werken in groepjes van drie. Het is 

handig als de docent deze groepjes van tevoren alvast heeft ingedeeld. Iedere leerling krijgt 

wel een apart antwoordformulier. 

 

De museumles ‘Fashionistas van Coriovallum: Amaka’s stylingtips’ vindt plaats in de 

educatieve ruimte van het Thermenmuseum. De museumdocent geeft de groep een korte 

introductie op het onderwerp kleding, uiterlijk en verzorging in de Romeinse tijd. Daarna 

gaan de leerlingen in vijf of zes groepjes aan de slag met praktische opdrachten die te maken 

hebben met dit onderwerp: ze geven elkaar een Romeinse badhuisbehandeling, creëren een 

Romeins kapsel op elkaars hoofd, onderzoeken grondstoffen voor kleding, maken kennis 

met de geuren van de oudheid, verkleden zich als echte Romeinen en onderzoeken 

verschillende bronnen die iets kunnen vertellen over kleding en uiterlijk in het verleden. De 

leerlingen werken hierbij met replica’s van Romeinse vondsten en met al hun zintuigen, 

zodat het verleden heel dichtbij komt.  

 

Tijdens de museumles en met name tijdens de hands-on opdrachten is de actieve 

aanwezigheid van de leerkracht en andere begeleiders gewenst om de activiteiten goed te 

laten verlopen. Afhankelijk van de grootte van de groep maakt u van tevoren vijf of zes 

groepjes van elk zo’n 4-6 leerlingen.  

 

 

Praktische informatie over het museumbezoek 

U deelt op school de groep in volgens het afgesproken programma. Om het museumbezoek 

goed te laten verlopen is het van belang dat er begeleiders meekomen. Deze begeleiders 

hebben als taak toezicht te houden en eventueel te helpen met de opdrachten. Wilt u er 

zorg voor dragen dat de begeleiders op de hoogte zijn van hun taken? 

 

Na aankomst meldt u zich bij de kassa. Hier wordt u ontvangen door de 

museummedewerker die u uitleg geeft over het afgesproken programma en over de 

voortgang van uw bezoek. Het Thermenmuseum beschikt over een garderobe. De leerlingen 

kunnen hier hun jassen en/of tassen kwijt. De museummedewerkers zijn voor u het 

aanspreekpunt voor vragen of onduidelijkheden. 

 

Route en parkeren 

Gebruik voor het navigatiesysteem het adres Coriovallumstraat 9, 6411 CA in Heerlen. Het 

Thermenmuseum heeft helaas geen eigen parkeergelegenheid. U kunt op 1 minuut 

loopafstand parkeren in de Q-Park Raadhuis parking aan de Uilestraat 4 in Heerlen. Voor 

bussen is er een gratis parkeerstrook beschikbaar aan de voorzijde van het 

Thermenmuseum.  

 

Het museum  



Het Thermenmuseum is een museum. Wij vragen u rekening te houden met de algemene 

regels die gelden in een museum en ook uw leerlingen hierop te wijzen: niet rennen, niet 

schreeuwen, niet eten en drinken in de tentoonstellingsruimtes. 

 

4. De verwerkingsles 

Na afloop van het museumbezoek kunt u op school een verwerkingsles geven. Tijdens deze 

les verwerken en/of verdiepen de leerlingen de nieuwe stof die tijdens de twee voorgaande 

lessen is aangeboden. Dat kan heel eenvoudig of wat uitgebreider, afhankelijk van de 

beschikbare tijd. 

De eenvoudigste manier om de leerlingen terug te laten kijken naar de lessen is om ze een 

aantal vragen te stellen en samen op de antwoorden te reflecteren: 

 

-Wat hebben jullie geleerd over Romeinse kleding en uiterlijk? 

-Wat vonden jullie het interessantst/vreemdst/mooist? 

-Welke verschillen en overeenkomsten zien jullie tussen de ijdele Romeinen en onze tijd? 

 

Jullie kunnen hierover een gesprek voeren, een stukje schrijven, een tekening maken of een 

hele muurkrant. 
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Als er meer tijd beschikbaar is, kunnen de leerlingen hun kennis uitgebreider verwerken of 

verder verdiepen: 

- De leerlingen kunnen zelf een Romeinse beauty- of modevlog maken à la Amaka, op film of 

als toneelstukje voor de klas. Hier (Jody, kunnen we alle vlogs van Amaka online zetten voor 

de scholen, ter inspiratie?) kunt u nog enkele vlogs van Amaka vinden ter inspiratie. 

-U kunt met de klas een Romeins modetijdschrift maken, met kleding- en make-uptips, de 

nieuwste kapsels, toga-drapeer-advies, advertenties van een nieuwe Romeinse 

schoenenwinkel en wat ze verder maar kunnen verzinnen dat bij het onderwerp past. Dat 

kan op papier, lekker schrijven, knippen, plakken en tekenen, maar er zijn ook gratis 

programma’s om een echte glossy te maken: https://www.jilster.nl/themas/onderwijs/  

 

-Maak met de klas heerlijke Romeinse verzorgingsproducten: 

https://www.jilster.nl/themas/onderwijs/


 

Geurzakje met parfumkruiden 

Gedroogde kruiden, bijvoorbeeld lavendel, rozenblaadjes, munt, tijm, rozemarijn, 

jeneverbes, kaneelstukjes, anijs 

Ronde lapjes stof van ca. 15 cm doorsnee 

Naalden met een groot oog 

Wollen garen in mooie kleuren 

Vijzels (maar kan ook zonder) 

 

Doe het garen in het oog van de naald en rijg het door het lapje stof, helemaal rond, 

ongeveer 1,5 cm onder de rand. Beide uiteinden van het garen moeten aan dezelfde kant 

van de stof uitkomen. Trek de draad iets aan, zodat er al een beetje een zakje ontstaat.  

Kies de kruiden die je het lekkerst vindt ruiken, stamp ze een beetje fijn in een vijzel (geen 

poeder maken!) en doe ze in het zakje. Knoop het zakje heel goed dicht, zodat er geen 

kruiden uit kunnen vallen.  
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Zalf of lippenbalsem (ca. 350 ml) 

300 ml amandelolie of geurloze olijfolie 

43 g bijenwaskorrels 

Essentiële olie van bijvoorbeeld lavendel, rozen of kamille (neem milde oliën om huidirritatie 

te voorkomen) 

Kleine schone potjes met deksel (bv. plastic sambalpotjes) 

Cocktailprikkers 

Etiketjes 



Fineliners in mooie kleuren 

 

Doe de olie en de bijenwas in een pot en verwarm deze au-bain-marie (een flessenwarmer 

voor babyvoeding is hiervoor ideaal). Terwijl de olie en bijenwas opwarmen, kunnen de 

leerlingen een etiketje tekenen voor hun potje, zodat ze later nog weten welk potje van wie 

is. Bovendien kunnen ze vast ruiken welke essentiële olie ze het lekkerst vinden.  

Als de bijenwas helemaal is gesmolten giet een volwassene het warme mengsel in de potjes. 

Doe er 2-3 druppels essentiële olie naar keuze bij per potje. De leerlingen roeren de inhoud 

van hun potje even goed door met een cocktailprikker en laten dan de zalf volledig afkoelen 

voordat ze de deksel erop doen. 

De zalf is prima te gebruiken als lippenbalsem of bij een droge huid. Hij is ca. 1 jaar 

houdbaar. 
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5. Meer lezen 

Achtergrondinformatie voor uzelf of voor de leerlingen: 

 

Boeken 

Olthof, D., M. Teunissen, 2017: Beauty & Fashion, de laatste trends uit het Oude Rome, 

Sidestone Press 

 

Verstraaten, S., 2012: Romans/Romeinen, Clothing from the Roman era in North-West 

Europe, Uitgeverij Vantilt 

 

 

Websites 

Het Romeinse badhuis 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/baden-als-een-romein 

https://historiek.net/thermen-thermae-betekenis-badcultuur/103976/ 

 

Romeinse beauty en kleding 

https://www.trouw.nl/nieuws/veerkrachtig-schoonheidsideaal~b5cafb5c/ 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/baden-als-een-romein
https://historiek.net/thermen-thermae-betekenis-badcultuur/103976/
https://www.trouw.nl/nieuws/veerkrachtig-schoonheidsideaal~b5cafb5c/


http://www.romeinspompeii.net/kleding.html 

https://issuu.com/vantilt/docs/fragma_romeinen_spreads24_-_89 

http://www.digitips.be/digitips/leerpakketten/lpromein/hoe_ze_zich_kleedden.html 

 

http://www.romeinspompeii.net/kleding.html
https://issuu.com/vantilt/docs/fragma_romeinen_spreads24_-_89
http://www.digitips.be/digitips/leerpakketten/lpromein/hoe_ze_zich_kleedden.html

