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Waarom NEMO?



Wetenschap en technologie 
toegankelijk maken voor kinderen is 
ons dagelijks werk
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We willen scholen helpen W&T op 
een goede en duurzame manier in 
de klas te brengen
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Maakkunde:
Uitgebreid lesmateriaal rond Wetenschap & Technologie 
voor groep 1 t/m 8

Hands-on en praktijkgericht

Leerlingen lossen zelf een wens of probleem op

Eerst onderzoeken zij de wetenschap achter bepaalde 
principes

Met de ontwerpcyclus ontwerpen zij iets om het probleem 
op te lossen
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NEMO helpt kinderen hun talenten en 21e eeuwse
vaardigheden te oefenen en ontwikkelen

Met een heldere lesmethode en eenvoudige middelen, 
gericht op maken

Maakkunde laat kinderen experimenteren met realistische 
uitdagingen voor Wetenschap & Technologie en wakkert 
interesse van kinderen voor W&T aan

Maakkunde versterkt het zelfvertrouwen en onderzoekend 
vermogen van kinderen

en maakt kinderen bewust van het brede spectrum van 
W&T
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De lesmethode



Gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek, ontwikkeld samen met het 
onderwijs en getest in de klas
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Inhoudelijke uitgangspunten

Aansprekende uitdagingen voor leerlingen

Ontwerpend en onderzoekend leren

Gericht op maken

Opgebouwd rondom ontwerpcyclus en onderzoekscyclus

Leerlingen ontwikkelen kennis, houding én vaardigheden

Passend bij kerndoelen SLO 2020, integratie met taal en 
rekenen
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10 aansprekende thema’s
20 aansprekende uitdagingen
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De lessen
Introductieles: Wat is techniek?

Les 1

Introduceert het probleem en legt de basis voor de volgende 
lessen

Les 2
Richt zich op het doen van onderzoek, de leerlingen 
gebruiken de opgedane kennis in het ontwerp

Les 3
De leerlingen ontwerpen en maken hun oplossing

Les 4
Evalueren en presenteren van het product
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De Modules
Iedere module heeft een eigen thema

1 module = 4 lessen + 1 introductieles

2 versies van elke module: 
groep 1 t/m 4
groep 5 t/m 8

Per versie:

• een heldere leerkrachtenhandleiding

• werkbladen voor de leerlingen

• benodigdhedenlijst

• presentatiemateriaal voor in de klas
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Leerkrachten trainingen



De teamtrainingen maken je 
vertrouwd met de methode en 
de activiteiten
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Om bekend te raken met de 
activiteiten die de kinderen gaan 
doen, doe je ze zelf ook
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Veel aandacht voor de didactiek van 
ontwerpend leren en onderzoek 
doen, maar óók voor het 
differentiëren naar niveau en type 
kind
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Je gaat naar huis met kennis en 
vaardigheden om Maakkunde 
direct toe te passen in de klas
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Trainingen en modules
Basistraining + module Geluid

Vervolgtrainingen

Training A Evenwicht, Elektriciteit, Satellieten
Training B Drijven & Zinken, Irrigatie, Krachten
Training C Chemie, Inhoudsmaten, Isolatie
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Vragen? 
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Zelf aan de slag! 
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Maak een seinlampje
Probleem

Je wilt tijdens het werken iets vragen aan de juf/ meester 
maar je wilt niet de hele tijd met je hand in de lucht zitten. 
Hoe maak je duidelijk dat je hulp nodig hebt?

Uitdaging

Ontwerp en maak een seinlampje, dat je kunt aanzetten 
wanneer je hulp van de juf of meester nodig hebt.
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Criteria
• het lampje moet op je tafel kunnen staan 

• het moet zo min mogelijk ruimte innemen

• het ledlichtje mag niet direct op de batterij aangesloten 
worden (anders brandt het door)

• het lampje moet aan en uit kunnen

• de juf of meester moet het lichtje vanaf een afstand 
kunnen zien

• …

• …

• …

Tijd: 20 minuten



Evaluatie 
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Is het probleem opgelost?
• het lampje moet op je tafel kunnen staan 

• het moet zo min mogelijk ruimte innemen

• het ledlichtje mag niet direct op de batterij aangesloten 
worden (anders brandt het door)

• het lampje moet aan en uit kunnen

• de juf of meester moet het lichtje vanaf een afstand 
kunnen zien

• …

• …

• …



Dankjewel!


