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Stadrally Aken 

Docentenhandleiding 

Leerlingen ontdekken met behulp van deze opdracht zelf een aantal bezienswaardigheden 

van Aken. Bij verschillende punten zijn vragen gesteld of moeten de leerlingen iets 

ontwerpen, zodat ze actief op zoek moeten naar antwoorden. Zo leren zij de stad goed 

kennen.  

 

Doelen 
Na afloop van deze opdracht kunnen/kennen de leerlingen… 

 een aantal belangrijke bezienswaardigheden van de stad Aken. 

 actief op zoek naar antwoorden gaan. 

 de belangrijkste informatie uit korte geschreven Duitse teksten halen. 

 de belangrijkste informatie uit gesproken Duitse teksten halen. 
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Duur 

 De route is een ruime 1½ kilometer. 

 Leerlingen hebben ca. 1½ uur nodig voor deze opdracht. 

Praktische informatie 

 De route start bij de Elisenbrunnen, maar kan in principe op ieder ander willekeurig 

punt van de wandeling gestart worden. 

 Informatie over de verschillende bezienswaardigheden vindt u op de interactieve 

kaart op de overzichtspagina van de excursie naar Aken: 

https://duitslandinstituut.nl/excursie-aken  

Didactische overwegingen 

 De rally langs een aantal bezienswaardigheden heeft als hoofddoel dat de leerlingen 

de stad leren kennen. De opdrachten sluiten dan ook niet specifiek bij een vak aan, 

hoewel enige kennis van de Duitse taal wel vereist is. Verder passen deze 

werkbladen ook bij de vakken geschiedenis, ckv en aardrijkskunde.  

 Deze opdracht past bij ieder niveau dat ongeveer een half jaar Duits heeft gehad. 

 De leerlingen gaan in groepjes op pad. Een groepsgrootte van 4, maximaal 5 

leerlingen is aan te bevelen. 

 In het werkblad wordt de route beschreven. Voor de zekerheid kunnen de groepjes 

een plattegrond meenemen.  

 Het startpunt van de wandeling ligt bij de Elisenbrunnen, maar om niet alle groepjes 

elkaar in de weg te laten lopen, is het ook mogelijk om enkele groepjes op andere 

punten van de wandeling te laten starten. Een docent kan bijvoorbeeld een deel van 

de groepjes om de vijf minuten vanuit de Elisenbrunnen op pad sturen, terwijl een 

andere docent hetzelfde doet vanuit de markt voor het raadhuis. 

Mogelijke verwerkingsopdrachten 
 

PRESENTATIE 

Bij het vak Duits kunnen leerlingen een korte presentatie houden waarin zij enkele 

bezienswaardigheden in Aken bespreken. 

 

HANDTEKENING 

Voor het vak ckv, kunst of tekenen kunnen leerlingen de zelf ontworpen handtekening 

(opdracht 9) verder uitwerken met kleur.  

 

POSTER 

Wanneer de leerlingen vooraf de opdracht meekrijgen om foto’s te maken, kunnen zij hiervan 

op school een poster maken waarbij zij de foto’s van creatieve teksten (in het Duits of het 

Nederlands) voorzien.  
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