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Wat is het probleem? 

Wat moet je weten om het probleem op te lossen? 
 Materialen        
 Tijd          
 Wanneer is het probleem opgelost?  
 
 



Beschikbaar materiaal 
  50 kaarten 
 30 cm plakband 
 schaar (om te knippen, niet bouwen) 
15 minuten om een bouwwerk te maken zodat het 
voorwerp beter zichtbaar is 
 
Het geheel moet 10 seconde blijven staan en minimaal 
een hoogte van 30 cm hebben.  
 



Vertel iets over jullie ontwerp   
en test het uit! 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=confetti&source=images&cd=&cad=rja&docid=DXguKDAKvgasXM&tbnid=XyfsAVvw2gsz3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogs.prevention.com/get-fit/2012/09/04/september-is-the-new-january/confetti/&ei=HzpcUbeaDLDY0QWLqYGQDg&psig=AFQjCNGFjRPnRvqhhnm41WEU0QQBFuIYIQ&ust=1365085048405393




Verken Wat is het probleem (of wens)?  
Wat moeten we weten (kennis)?   
Wat zijn de randvoorwaarden en criteria?  

Bedenk Wat zijn mogelijke oplossingen?  

Ontwerp Wat ga je maken?  
Welke materialen heb je nodig?  

Maak Volg je ontwerp en maak het.  
Test het! 

Verbeter Maak je ontwerp nog beter. 
Test het! 

Ontwerpcyclus 

Beschrijf in werkwoorden het proces. 



•  Lessenseries waarin de leerlingen een uitdaging aan gaan.  Ze lossen een probleem op. 
•  Eerst onderzoeken ze de wetenschap en daarna gebruiken de leerlingen deze kennis bij 
het ontwerpen van de oplossing voor het probleem.  
• Vervolgens maken, testen en verbeteren ze hun oplossing.  

Gebaseerd op  



  De lessenseries  (5 – 8 lesuren) 
• Voorbereidende les - Wat is techniek  
• Les 1 - Context en uitdaging, verkennen 
• Les 2 - Onderzoek naar benodigde kennis 
• Les 3 - Bedenk , maak en verbeter 
• Les 4 - Evaluatie van product en proces 

 
De leerlingen (groep 5-8) 

• werken aan eigen oplossing 
• worden gemotiveerd door de context  



Nascholing onderzoekend en ontwerpend leren in de klas   

o Introductie op onderzoekend en ontwerpend leren  
o Lessenserie Hoogvliegers – Ontwerp een zweefvliegtuig 
o Lessenserie Laat je horen – Ontwerp een simpel 

snaarinstrument 
o Lessenserie Hoog en droog – Ontwerp een drijvend 

platform 
o Lessenserie Klaar blazen maar – Meet hoeveel lucht je 

uitademt 
 

 



Ruimtevaart in de klas. 

Een project van  



Natuurkunde 

Scheikunde 

Wiskunde & 
rekenen 

Biologie 

Geschiedenis 

Wetenschap 

Verschillende vakgebieden 

Democratie 

Wetenschapper 

Wereldburgerschap 

Aardrijkskunde 

Rationeel nadenken 

Wereld om je heen begrijpen 

Sterrenkunde / Ruimtevaart 

Toegankelijk 

Alledaags leven 

Mooie plaatjes 
Ruimtereizen 

Taal 



 
 

www.ruimtevaartindeklas.nl 

http://www.ruimtevaartindeklas.nl/


Onderzoekend en ontwerpend leren 



Even opwarmen 

Afstand aarde – maan in verhouding  

omtrek van de aarde    
± 400.000 km  
 

afstand aarde - maan 

 4,8 km  Waar is de zon? 

40.000 km  

Wat is de omtrek  van 
de zon op deze schaal ? 

147 meter  



aan de slag met:  

seizoenen, maanfasen en verduisteringen 



o Kant en klare programma’s of volledig op maat gemaakt op het gebied van:  
o Genderbewust lesgeven in het PO (i.s.m. VHTO) 
o Ruimtevaart en sterrenkunde 
o Onderzoekend en ontwerpend leren in de klas  

o Introductie op onderzoekend en ontwerpend leren  
o Lessenserie Hoogvliegers – ontwerp een zweefvliegtuig 
o Lessenserie Laat je horen – Ontwerp en simpel snaarinstrument 
o Lessenserie Hoog en droog – Ontwerp een drijvend platform 
o Lessenserie Klaar blazen maar – Meet hoeveel lucht je uitademt 

o Laagdrempelig W&T in de klas 
 

o Meer informatie een aanmelden via de website van NEMO; www.e-nemo.nl 
 

Nascholing  

http://www.e-nemo.nl/


Dank voor jullie aandacht. 
 Vragen? 

Kan ook per mail 
 

Hans Tuinenburg 
tuinenburg@e-NEMO.nl 

 
Inka de Pijper 

depijper@e-NEMO.nl 
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