
Heb jij interesse in geschiedenis en archeologie? Vind je het leuk om meer te weten van de Arnhemse 
geschiedenis en mensen hierin wegwijs te maken? Dan is vrijwilliger worden bij de Arnhemse 
ArcheoHotspot iets voor jou!

ArcheoHotspots zijn plekken waar iedereen kennis kan maken met archeologie. Je kunt er binnenlopen 
en meehelpen met (de uitwerking van) archeologisch onderzoek. Bezoekers kunnen helpen materiaal uit 
opgravingen te sorteren of te puzzelen met scherven uit bijvoorbeeld een beerput. Als bezoeker, scholier of 
student kom je zo letterlijk in contact met de bijzondere verhalen uit de geschiedenis. Ook is het mogelijk om 
eigen vondsten te laten onderzoeken, vragen te stellen en mee te doen aan activiteiten of lezingen.  
De ArcheoHotspot is er voor vrijwilligers en professionals, scholieren en studenten, liefhebbers en experts,  
jong en oud. 

Vanuit de ArcheoHotspot worden activiteiten voor diverse doelgroepen, waaronder onderwijs, geprogrammeerd. 
Ook helpt ArcheoHotspot bij open dagen van archeologische opgravingen.

ArcheoHotspot Arnhem heeft als standplaats Rozet en is vanaf begin 2022 actief in het erfgoedcentrum in 
Rozet. Vrijwilligers werken hier samen en onder begeleiding van specialisten aan het sorteren, leren herkennen 
en determinatie van vondsten uit Arnhem en omgeving. Dit gebeurt aan een ‘scherventafel’ waar ook 
bezoekers, studenten en scholieren welkom zijn.

WERKZAAMHEDEN 
Door middel van archeologie kom jij met mensen in contact. Je laat bezoekers en scholieren op een leuke 
manier kennis maken met archeologie. Op de scherventafel zijn echte archeologische vondsten aanwezig 
waaraan je werkt. Tijdens dit werk kom je meer te weten over de lokale geschiedenis.
• Je werkt mee aan determinatie van archeologische vondsten uit Arnhem en omgeving onder begeleiding van 

archeologen.
• Je vertelt over je werkzaamheden aan bezoekers en scholieren, je laat vondsten zien en laat mensen zelf 

ervaren wat het werk van een archeoloog inhoudt.
• Je speelt een belangrijke rol in het overbrengen van mooie verhalen over lokaal erfgoed aan bezoekers en 

scholieren.
• Tijdens speciale activiteiten begeleid je bezoekers en heb je de rol van gastheer / -vrouw.
• Je bereidt (samen met programmamakers en/of educatoren) activiteiten voor en helpt achteraf opruimen.

STARTPROJECT ARHEOHOTSPOT ARNHEM 
Het project waarmee begonnen wordt op de scherventafel begin 2022, is het vondstenmateriaal dat is 
verzameld door Maarten Smit, een in 2018 overleden AWN-lid, die zijn verzameling schonk aan AWN. Voor 2/3 
bestaan de vondsten uit scherven van Romeins aardewerk. Het resterende deel bestaat uit ijzertijdscherven, 
middeleeuws materiaal en scherven uit de nieuwe tijd. Dit startproject geeft je als nieuwe vrijwilliger de kans 
ervaring en kennis op te doen en tegelijkertijd al een bijdrage te leveren aan archeologisch onderzoek.

WAT BIEDEN WE?
• Je komt als vrijwilliger in dienst bij Rozet. Je maakt deel uit van een levendige vrijwilligerspoule. Je ontvangt 

een bibliotheekpas en je wordt uitgenodigd voor activiteiten voor vrijwilligers en werknemers van Rozet.
• Je krijgt de mogelijkheid om gratis de basiscursus archeologie en vervolgens de aanvullende/verdiepende 

cursussen van van AWN (vrijwilligersorganisatie van archeologie) te volgen.
• Je krijgt, als mogelijk, de kans om deel te nemen aan veldonderzoek/ opgravingen van AWN.
• Je kunt gebruik maken van cursussen vanuit de landelijke stichting ArcheoHotspots. 
• Je krijgt de mogelijkheid om trainingen te volgen als gastheer/-vrouw en storytelling van Erfgoed Gelderland

WAT VERWACHTEN WE?
Wij zoeken enthousiaste, toegewijde en flexibele vrijwilligers. Je hoeft geen achtergrond te hebben in 
geschiedenis en archeologie, zolang de interesse er maar is! Het is belangrijk dat je het leuk vindt om met 
bezoekers om te gaan en samen met anderen te werken. Ook vragen we je om trainingen te volgen op het 
gebied van archeologie en omgang met publiek (deze trainingen worden gratis aangeboden).

PRAKTISCHE INFORMATIE
• ArcheoHotspot in Rozet start begin 2022.
• De eerste bijeenkomst voor vrijwilligers zal begin 2022 plaatsvinden.
• De werkzaamheden bestaan in eerste instantie uit training en scholing.
• Er zijn nog geen vaste dagen waarop de ArcheoHotspot actief is in Rozet. 
• In eerste instantie is de verwachting dat je ca. 4 uur per week bezig bent met het inwerkprogramma 

en vervolgens ca. 4 uur per week actief bent in de ArheoHotspot. In de toekomst kan de vraag naar 
beschikbaarheid uitbreiden.

• Het gaat om een vrijwillige (onbetaalde) functie.
 
CORONAVIRUS
In verband met mogelijk geldende Coronamaatregelen moet steeds opnieuw gekeken worden wat haalbaar 
is. Steeds is het uitgangspunt dat zowel onze vrijwilligers als onze bezoekers veilig aan de slag kunnen. De 
ArcheoHotspot zal gesloten worden zodra de maatregelen dat vragen. Wel kunnen vrijwilligers achter de 
schermen meehelpen en -denken en blijven de cursussen van de landelijke Stichting ArcheoHotspots (online) 
doorgaan.

INTERESSE?
Lijkt het je leuk om aan de slag te gaan bij ArcheoHotspot in Rozet? Geef je interesse en een korte motivatie 
door via talentspot@rozet.nl Wil je eerst meer informatie of heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar 
sarah.vanveldhuizen@rozet.nl  Er wordt dan zo snel mogelijk contact met je opgenomen. 
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