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Voorwoord
Deze bundel bevat lessenseries die geschikt zijn 

om kinderen aan het onderzoeken of ontwerpen te 

krijgen en leerkrachten te laten kennismaken met 

de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend 

Leren (OOL). De lessenseries zijn ontwikkeld en 

uitgetest in de schoolpraktijk.

Momenteel wordt de OOL-didactiek naar voren 

geschoven als een leidende didactiek in weten-

schap & techniekonderwijs en ook daar buiten (Van 

Graft, Klein Tank & Beker, 2016). Er is aandacht 

voor een toenemend aantal vaardigheden, denk-

wijzen en houdingsaspecten. Daarnaast wordt de 

verbinding gezocht tussen vakgebieden. Dit sluit, 

waarschijnlijk niet geheel toevallig, goed aan bij 

het geschetste toekomstbeeld voor het onderwijs 

in het Curriculum Nu project, waarin integratie 

van vakken en 21ste-eeuwse vaardigheden een 

centrale rol spelen. Door verschillende vakken 

te integreren kunnen deze parallellen tussen de 

vakken zichtbaar gemaakt worden voor leerlingen. 

Je kunt rijker onderwijs creëren als verschillende 

contexten over elkaar heen gelegd worden. Aanbod 

van woordenschat krijgt bijvoorbeeld meer beteke-

nis als dit in een rijke context gebeurt die aansluit 

bij de belevingswereld. Hiervoor is het vakgebied 

W&T zeer geschikt: dit gaat om de wereld om je 

heen en is rijk aan concepten die nieuwe woorden 

en formuleringen vragen van de leerlingen (Van 

Keulen & Oosterheert, 2016). 

Bij de aanpak van realistisch rekenen worden  

rekenproblemen aangeboden in een betekenisvolle 

context – ook hier leent W&T zich goed voor. Het 

onderdeel meten komt bijvoorbeeld op natuurlijke 

wijze naar voren binnen onderzoekend leren (Van 

Galen & Jonker, 2013). Daarnaast kunnen bij een 

integratie van vakken de verschillende denk- en 

werkwijzen geoefend worden op verschillende  

manieren en in verschillende contexten. Tenslotte 

kan de integratie ook tijdwinst opleveren – de vak-

ken hoeven immers niet meer apart aangeboden 

te worden en tijd voor taalonderwijs kan bijvoor-

beeld ook voor W&T gebruikt worden. 

Hoewel OOL in opmars is, is er weinig onderwijs-

materiaal dat echt aansluit bij deze didactiek en 

tegelijk de benodigde vrijheid biedt voor leerlingen 

met voldoende (en niet teveel) structuur om het 

werkbaar te maken. Bepaalde methoden geven 

wel aan volgens OOL te werken, maar dit is dan 

vaak met te veel structuur. Een probleem is dat 

een open variant van OOL, waarbij leerlingen zelf 

ideeën gaan genereren, lastig zelfstandig uit te 

voeren is en veel begeleiding van de leerkracht 

vergt. Het verloop valt moeilijk te vangen in een 

uitgewerkt werkblad, want er wordt nu juist voort-

gebouwd op de ideeën die leerlingen tijdens de 

lessen naar voren brengen. Daarnaast zijn bepaal-

de zaken in de literatuur benoemd, maar wordt 

daar niet uitgewerkt hoe dit er in de praktijk uit 

zou moeten zien. Een voorbeeld is de integratie 

van W&T met rekenen-wiskunde. Het verband 

wordt op veel plaatsen opgemerkt, maar een con-

crete uitwerking ontbreekt dan vaak of bestaat uit 

schetsmatige voorbeelden. In het onderwijs op de 

pabo misten wijzelf, onze studenten en samenwer-

kende leerkrachten concreet voorbeeld materiaal 

om de brug tussen theorie en praktijk te kunnen 

slaan. Vandaar deze eigen lessenseries die zichzelf 

in de praktijk inmiddels bewezen hebben.
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Inleiding
2.1 Onderzoekend leren & 
ontwerpend leren

Bij onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) is het 

uitgangspunt dat leerlingen zelf zoeken naar ant-

woorden op vragen. Leerlingen doen dus een eigen 

onderzoek of ontwerpen een oplossing voor een 

probleem, als waren zij kleine wetenschappers of 

ingenieurs. De vragen kunnen door henzelf gesteld 

worden of door de leraar. Dit staat in contrast met 

overdragend leren (direct instruction), waarbij de 

leraar over onderwerpen aan de leerlingen vertelt. 

Dit betekent overigens niet dat overdragend leren 

helemaal niet meer kan of mag, want op sommige 

momenten is het wel degelijk op zijn plek en nodig. 

Het is alleen niet het startpunt. Als op een gegeven 

moment leerlingen tegen een probleem aanlo-

pen waar zij niet uitkomen en het duidelijk wordt 

dat dit ook niet gaat gebeuren, dan kan er een 

instructiemoment ingelast worden. Ook in de ver-

diepings- en verbredingsfase is plaats voor directe 

kennisoverdracht. Het is een zaak van instructie en 

kennisoverdracht just in time, en niet just in case, 

dus afhankelijk van wat leerlingen op een bepaald 

moment nodig hebben.

OOL is tot nu toe vooral een didactiek geweest die 

bij wetenschap & technologie (W&T) ingezet wordt, 

ook internationaal. De definitie van W&T is tegen-

woordig bijna samen komen te vallen met die van 

OOL. In het advies van de Verkenningscommissie 

wetenschap en technologie primair onderwijs 

(2013) staat deze visie op W&T: “Wetenschap en 

technologie is een manier van kijken naar de wereld. 

Wetenschap en technologie begint bij de verwon-

dering: waarom is de wereld zoals zij is? Vanuit die 

attitude komen vragen op of worden problemen 

gesignaleerd. De zoektocht naar antwoorden op die 

vragen en problemen leidt tot oplossingen in de vorm 

van kennis en/of producten. Deze oplossingen zijn 

tegelijk weer uitgangspunt voor nieuwe vragen.” 

Afgelopen jaren is te zien dat er inhoudelijk meer 

verbinding wordt gezocht met andere vakgebieden, 

en dat daarnaast de OOL-didactiek ook gezien 

wordt als een aanpak die bij andere vakken ingezet 

kan (moet?) worden. In het Leerplankader Weten-

schap & Technologie (Van Graft, Klein Tank & Be-

ker, 2016) wordt dit al explicieter uitgewerkt voor 

geschiedenis en aardrijkskunde. Ook de overlap 

met cultuureducatie wordt nadrukkelijk gezocht 

door de overheid. Realistisch rekenen, de didactiek 

die al jaren bij rekenen-wiskunde op de basis-

school in zwang is, vertoont grote parallellen met 

de didactiek van OOL. De meest in het oog lopende 

overeenkomst is het probleemoplossende element, 

waarbij kinderen de ruimte krijgen zelf een eigen 

oplossing te bedenken. De rol van de leerkracht 

is begeleidend, met als belangrijke techniek het 

stellen van vragen aan leerlingen die hen verder 

helpen in hun denkproces. Ook bij de talen zou de 

Figuur 1 Componenten van W&T onderwijs, zoals verbeeld in het  
Leerplankader Wetenschap & Technologie.  
Bron: www.wetenschapentechnologie.slo.nl
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didactiek van OOL inzetbaar kunnen zijn, maar dit 

is tot nu toe weinig uitgewerkt. Taal speelt wel een 

belangrijke rol bij alle vakken en is de drager van 

informatie. Juist bij OOL wordt met taal geoefend 

in het beschrijven van verschijnselen en resulta-

ten, het verklaren, het redeneren/argumenteren, 

en presenteren en dat op een manier die in ver-

volgonderwijs en maatschappij heel belangrijk is. 

Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden en 

attitude

Het is belangrijk twee zaken te onderscheiden: 

leren onderzoeken/ontwerpen versus onderzoekend/

ontwerpend leren. Leren onderzoeken is een leer-

doel, het zelf leren onderzoeken en vaardigheden 

verwerven zoals onderzoeksvraag en hypothese 

(=voorlopig antwoord op onderzoeksvraag) formu-

leren, experiment ontwerpen, meten/observeren, 

gegevens analyseren en interpreteren. Onderzoe-

kend leren is een didactiek, een middel/werkvorm 

om iets te leren maar dan dus op een onderzoe-

kende manier. Er zijn heel veel didactieken/werk-

vormen en net als een timmerman een kist met 

werktuigen heeft, heeft de leerkracht een kist met 

didactieken/werkvormen en is het de kunst daar-

uit de meest effectieve te kiezen passend bij het 

leerdoel.  Geen enkel werktuig werkt voor alle jobs 

van een timmerman. Net zomin is één didactiek 

of werkvorm geschikt voor alle leerdoelen.  Als 

didactiek wordt onderzoekend leren vaak lijnrecht 

tegenover directe instructie gezet (Kuhn, 2007 ver-

sus Kirschner et al., 2007), maar beide didactieken 

horen thuis in de toolbox van een goede docent en 

worden ingezet afhankelijk van het leerdoel dat 

wordt nagestreefd. Bij leren onderzoeken of leren 

ontwerpen hebben beide didactieken hun plek, 

directe instructie voor deelvaardigheden zoals bij-

voorbeeld grafiekgebruik, en onderzoekend/ 

ontwerpend leren als paraplu voor de gehele  

activiteit, waarin leerlingen zelf hun onderzoeks- 

of ontwerpvragen en aanpak kunnen kiezen. Die 

deelvaardigheden vereisen wel stukjes directe 

instructie. Hoe gebruik ik een thermometer? Hoe 

kan ik een zaag veilig gebruiken? Wat zijn de kwa-

liteitscriteria voor een goede onderzoeksvraag of 

grafiek? Feit is dat er bewust en expliciet aandacht 

moet zijn voor het aanleren van onderzoeksvaar-

digheden om OOL tot een succes te maken: als 

leerlingen niet de kans krijgen hun vaardigheden 

goed te ontwikkelen, dan valt het onderzoek al 

snel in het water en komt het met de attitude ook 

niet meer goed. 

Naast onderzoeksvaardigheden zijn binnen het 

leerplankader ook denkwijzen benoemd die van 

belang zijn voor W&T en OOL. Er zijn generieke 

vaardigheden, die ook bij onderzoekend leren aan 

bod komen. Denk hierbij aan het vinden van be-

trouwbare bronnen, het verkrijgen van informatie 

uit teksten, het schrijven van teksten, onderhan-

delen en respectvol luisteren. Daarnaast zijn er 

vaardigheden die samenhangen met onderzoeken 

en ontwerpen, zoals het formuleren van onder-

zoeksvragen, maken van een onderzoeksplan en 

ontwerpoplossingen bedenken. De denkwijzen zijn 

vakspecifiek benoemd. Voor W&T zijn dat bijvoor-

beeld systeemdenken en oorzaak-gevolg relaties 

kunnen leggen. Deze zijn niet alleen vakspecifiek, 

maar ook vakoverstijgend. Systeemdenken kan 

bijvoorbeeld bij een biologisch systeem als het 

menselijk lichaam, maar ook bij een technisch 

systeem als een thermostaat. Hiermee kun je dus 

de verbanden tussen verschillende vakken duide-

lijk maken en laten zien dat de kennis en vaardig-

heden die je in de ene context hebt opgedaan ook 

van toepassing kan zijn in een andere context. 

Tenslotte worden verschillende houdingsaspecten 

als belangrijke doelen van OOL gezien. Het gaat 

hier om aspecten als nieuwsgierigheid, kritisch 

zijn, creativiteit en samenwerkingsbereidheid.  

Dit raakt ook aan de veelbesproken 21e eeuwse 

vaardigheden. Het advies van de Verkenningscom-

missie (2013) stelt:  “Onderwijs in wetenschap en 

technologie stimuleert en bestendigt een nieuws-

gierige, onderzoekende en probleemoplossende 

houding bij kinderen. Het gaat om onderzoekend 

en ontwerpend leren, waarmee ‘21ste-eeuwse’ 
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vaardigheden worden ontwikkeld zoals creativiteit, 

ondernemingszin, kritisch denken, kunnen samen-

werken en ict-geletterdheid.”

Niveaus van onderzoekend leren

Bij OOL is er geen sprake van één heilige manier; 

er is een heel spectrum aan benaderingen die als 

OOL beschouwd kunnen worden. Er valt te discus-

siëren waar precies de grens ligt waarna het niet 

meer “echt” OOL is, maar er is hier gekozen voor 

een brede benadering zoals deze wordt beschre-

ven door Banchi & Bell (2008). 

Als de leerlingen zelf vragen bedenken en zelf de 

methode van onderzoek bepalen, dan is er sprake 

van volledig open onderzoekend leren (of zoals 

Banchi & Bell het noemen: open inquiry). Het kan 

ook zijn dat de leraar een vraag inbrengt, maar 

de leerlingen vervolgens zelf gaan bedenken hoe 

deze vraag beantwoord kan worden. Dit noemen 

we dan geleid onderzoekend leren (Banchi & Bell: 

guided inquiry). Als er nog iets gestructureerder 

gewerkt wordt, dan geeft de leerkracht de vraag 

en de methode van werken aan, maar laat ver-

schillende antwoordmogelijkheden open (Banchi & 

Bell: structured inquiry). De leerkracht is dus niet 

op zoek naar één specifiek antwoord, maar laat 

ruimte. Ontwerpend leren zou gezien kunnen wor-

den als een vorm van gestructureerd onderzoe-

kend leren, aangezien daar de route vastligt, maar 

de oplossing zeker niet. Tenslotte is er gesloten 

onderzoekend leren (Banch & Bell: closed inquiry), 

waarbij de leerkracht de vraag en de methode 

aanreikt, maar ook op zoek is naar een specifiek 

antwoord en de leerlingen dus teruggeeft of het 

gevonden antwoord goed of fout is. Een voorbeeld 

is een biologisch practicum op de middelbare 

school, waarbij de leerlingen een stappenplan 

met werkblad krijgen en op de volgende bladzijde 

kunnen bekijken of ze de juiste antwoorden heb-

ben ingevuld. Overigens is het niet zo dat bij de 

meer open varianten van onderzoekend leren ‘alle 

antwoorden goed zijn’ – zeker niet zelfs. Er zijn 

wel meerdere antwoorden mogelijk, die in meer 

of mindere mate onderbouwd zijn. Het gaat vooral 

om de bewijzen en argumenten die je kunt aandra-

gen voor het gevonden antwoord. Op basis daarvan 

kan samen gekeken worden wat het antwoord op 

de onderzoeksvraag is. 

De onderzoekscyclus en de ontwerpcyclus

Onderzoekend leren en ontwerpend leren wordt 

meestal vormgegeven aan de hand van een in-

structiecyclus. Deze cyclus maakt het zowel voor 

de leraar als de leerling inzichtelijk welke stappen 

moeten worden doorlopen. Er zijn nog meer cy-

cli in omloop, zowel nationaal als internationaal. 

Deze komen qua achterliggend idee grotendeels 

overeen: er is eerst een aanrommel- en verken-

ningsfase, waarin men uiteindelijk komt tot een 

onderzoeksvraag. Deze wordt vervolgens beant-

woord door middel van een experiment. De cyclus 

Figuur 2 Niveaus van onderzoekend  
leren met kenmerken (Banchi & Bell, 
2008).

Niveau onderzoekend leren Vraag Methode Antwoord

Gesloten (bevestigend)
leerlingen doen een activiteit waarvan het 
resultaat vaststaat.

Gestructureerd
De leerkracht geeft de vraag en de methode om 
deze te onderzoeken.

Geleid
De leerkracht geeft de vraag, de leerlingen 
bedenken de methode.

Open
De leerlingen formuleren zelf vragen en beden-
ken de methode om die te onderzoeken.
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moet gezien worden als hulpmiddel dat het onder-

zoek structureert en waar flexibel mee omgegaan 

moet worden. Het kan gebeuren dat in een bepaald 

onderzoek een fase overnieuw gedaan moet wor-

den of dat de stappen niet helemaal in de “cor-

recte” volgorde doorlopen worden. Het is wel aan 

te raden de fases expliciet naar de leerlingen te 

communiceren, zodat zij ook snappen waar ze mee 

bezig zijn en leren hoe wetenschap werkt.   

Hieronder worden de stappen van het zevenstap-

penmodel van Van Graft & Kemmers kort toege-

licht, met hierbij de belangrijkste kenmerken en 

aandachtspunten benoemd.

1. Confrontatie/probleem constateren

Hierbij komen de leerlingen voor het eerst in aan-

raking met het onderwerp van de les of lessen-

serie. Het is hier dus zeer belangrijk dat de leer-

lingen gemotiveerd raken en hun interesse wordt 

opgewerkt. 

2. Verkennen

Bij de verkenning gaat het erom dat de leerlingen 

de gelegenheid hebben het onderwerp te explore-

ren. De verkenning is zeer belangrijk als je leerlin-

gen zelf onderzoeksvragen wil laten stellen of een 

ontwerpvoorstel wil laten maken. Over veel onder-

werpen hebben de leerlingen nog weinig ideeën. 

Deze komen pas als je ze iets aanbiedt om ideeën 

over te hebben. De verkennende stap is dus zeer 

belangrijk en moet niet overgeslagen worden. In 

de verkenning is soms ook plaats voor enige ken-

nisoverdracht – om een goede onderzoeksvraag 

te stellen of methode te bedenken is enige basis-

kennis vaak onontbeerlijk of helpt in ieder geval bij 

het niveau van het werk van de leerlingen. Soms 

kan een kleiner onderzoek ook dienen als opstapje 

naar een groter onderzoek. In een verkenning van 

magneten zie je leerlingen al experimenteren. Dit 

is nog niet aan de hand van formele onderzoeks-

vragen, maar dit zit er impliciet in. Als een leerling 

probeert of de magneet ook door zijn trui heen 

een paperclip aan kan trekken, is dat eigenlijk 

een onderzoek naar de vraag: Werkt een magneet 

ook door een ander materiaal heen? En: Werkt de 

magneet ook op een afstandje van een paar milli-

meter? Door de leerlingen goed te observeren tij-

dens het verkennen en goed na te bespreken, kun 

je al snel de ideeën van leerlingen herformuleren 

naar een onderzoeksvraag of ontwerpvoorstel. De 

rol van de leerkracht is erg belangrijk bij het afba-

kenen en verhelderen van de vraagstelling of het 

technische probleem.

Figuur 3 De cycli van het 7stappenmodel voor onderzoekend en ontwerpend leren (Kemmers & Van Graft, 2007).
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3. Opzetten experiment/ontwerpvoorstel maken

In deze fase gaan de leerlingen van een onder-

zoeksvraag naar een onderzoeksmethode. Deze 

twee hangen nauw met elkaar samen, maar er zijn 

vaak meerdere manieren om een vraag te beant-

woorden. Er moet dus een plan gemaakt worden. 

Over elk aspect moet nagedacht worden: Wat ga ik 

precies onderzoeken? Hoe houd je het onderzoek 

eerlijk, wat moet er gelijk blijven? Hoe en wat ga 

ik precies meten? Bij ontwerpend leren gaat het 

in deze fase om het vertalen van een technisch 

probleem naar een ontwerp, bijvoorbeeld door het 

maken van tekeningen en het in kaart brengen van 

mogelijke oplossingen. Om deze fase goed te laten 

verlopen is het vaak noodzakelijk de leerlingen af 

te remmen in hun initiële enthousiasme en hen 

aan te zetten tot eerst rustig nadenken. Dit ervaren 

leerlingen niet altijd als leuk – maar na verloop 

van tijd zouden ze moeten inzien dat loont om 

eerst een plan te maken. 

4. Uitvoeren experiment/ontwerp

In deze fase wordt het onderzoeksplan of ontwerp 

uitgevoerd. Als dit goed overdacht is, volgen hier 

hopelijk geen problemen, maar je komt altijd on-

verwachte zaken tegen. Aanpassingen zijn soms 

noodzakelijk. Niet altijd wordt het plan of ontwerp 

goed gevolgd, dus hier moet op gelet worden. In 

ieder geval moet genoteerd worden wat er precies 

gedaan wordt. Vaak komt de vrije exploratiedrang 

van leerlingen bovendrijven en gaat er van alles 

geprobeerd worden zonder dat dit opgeschreven 

wordt. Het is in deze fase belangrijk de leerlingen 

te stimuleren goed hun resultaten bij te houden. 

Ook dit schiet er in het enthousiasme nog wel eens 

bij in. Het is dan niet meer mogelijk correcte con-

clusies te trekken en/of een onderbouwde presen-

tatie te geven.  

5. Concluderen

In deze fase moeten uit de resultaten conclusies 

worden getrokken en wordt er antwoord gegeven 

op de onderzoeksvraag. Bij ontwerpend leren wor-

den in deze fase de testresultaten geëvalueerd. 

We willen hier dat leerlingen redeneren met be-

wijsmateriaal, bewijsmateriaal dat zij zelf hebben 

verzameld. Dit is dus het eindstation en als er 

onderweg ergens iets niet goed is gegaan (bijvoor-

beeld: gebrekkige onderzoeksvraag, krakkemikkig 

onderzoeksplan/ontwerp, (test-)resultaten niet 

goed bijgehouden of onderzoek/ontwerp verkeerd 

uitgevoerd), dan is dat in deze fase niet meer te 

repareren. Ook kan er van alles mis gaan in de 

redenering van de leerlingen. Leerlingen hebben 

hier nog wel eens de neiging hun eerdere idee 

(hypothese) bevestigd te willen zien en dus het 

bewijsmateriaal te verdraaien of verkeerd te inter-

preteren. In Kruit, Wu & Van den Berg (2013) zijn 

bijvoorbeeld voorbeelden te vinden van interessan-

te interpretatiefouten van leerlingen die werken 

met conceptcartoons. 

6. Presenteren 

In deze fase delen de leerlingen hun onderzoek of 

ontwerp met anderen. Dit kan in klein of groot ver-

band. Deze fase is belangrijk, omdat de leerlingen 

hier op een heldere manier uiteen moeten zetten 

wat ze hebben gedaan, hoe ze het hebben gedaan 

en waarom ze de conclusies zo hebben getrokken. 

Ze moet dus tekst en uitleg geven en kunnen kri-

tisch bevraagd worden. Wat je voor jezelf helder op 

papier hebt, is voor een ander niet altijd te volgen 

en een verkeerde aanpak en redeneerfouten ko-

men aan het licht. Ook leren leerlingen hier goed 

formuleren en uitleggen. Het is aan te raden leer-

lingen goed uit te leggen wat je van hen verwacht 

in deze fase en duidelijke richtlijnen mee te geven 

voor wat een “goede” presentatie is. Denk hierbij 

aan aanwijzingen als het onderbouwen van wat je 

zegt, het kritisch zijn over je eigen onderzoek of 

ontwerp en het in de goede volgorde uitleggen van 

wat je hebt gedaan. 

7. Verbreden en verdiepen

In deze fase kan het onderzoek of ontwerp in een 

breder verband worden geplaatst: Hoe is dit toe-

pasbaar? Waar is dit onderwerp aan te verbinden? 

Waar kennen we dit van? Bij verdieping is ook 

plaats voor kennisoverdracht, want niet alles is in 

een eigen onderzoek door de leerlingen te achter-
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halen. Hiermee is de cyclus rond. Het idee is dat 

er uit de conclusie en de presentatie waarin een 

discussie gevoerd is, nieuwe onderzoeksvragen 

of ontwerp-ideeën voortkomen, die uitgangspunt 

kunnen vormen voor een vervolg.

Het openen van concepten

Zoals aangegeven zijn de eerste fases van het on-

derzoekend leren een belangrijke: de confrontatie 

en de verkenning. Hierin wordt de interesse van de 

leerlingen gewekt. Deze fase mondt uit in het for-

muleren van een onderzoeksvraag. Om dit goed te 

kunnen doen, moeten de leerlingen het onderwerp 

goed verkend hebben: nagedacht hebben over 

verschillende aspecten van het onderwerp en mo-

gelijkheden zien om zelf iets te weten te komen. 

Het concept moet dus geopend worden. Kinderen, 

met name jonge kinderen, zijn over het algemeen 

eenvoudig te interesseren voor van alles en nog 

wat. Als leerkracht wil je de interesse voor een 

bepaald onderwerp wekken, de aandacht daarop 

richten en hen doelgericht laten verkennen.  Je wil 

vaak sturen waar de onderzoeksvragen over zullen 

gaan, maar het wel uit de kinderen zelf laten ko-

men. Dit sturen kun je zodanig doen dat de onder-

zoeksvragen op een klein vlak liggen of het meer 

open laten. Door een goede beginsituatie te cre-

eren heb je een zekere mate van controle over dit 

proces. Hieronder staan een aantal voorbeelden 

van methoden beschreven die concepten openen in 

het hoofd van kinderen en hen een startpunt geven 

voor onderzoek.  

Een proefje

Dit kan zowel een demonstratieproef zijn als een 

door de leerling uitgevoerd proefje. Een proefje op 

zich is niet per se heel onderzoekend. Als je kijkt 

naar de werkbladen zoals deze op www.proefjes.

nl staan, dan zie je dat er elementen van OOL te-

rug te zien zijn. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd 

om een voorspelling te doen. Aan de andere kant 

is het vrij gesloten, want je volgt het recept en 

leest vervolgens de verklaring. In veel gevallen 

is het proefje eigenlijk pas het beginpunt van een 

onderzoek – tenminste, als je daarna verder laat 

onderzoeken. Bij de uitvoer van een proefje ko-

men er allerlei vragen in je op. Bijvoorbeeld bij het 

proefje waarbij je rozijnen in 7-up doet waardoor 

de rozijnen op en neer gaan bewegen. Als je het 

fenomeen waarneemt kun je je afvragen of het iets 

te maken heeft met de prik in de 7-up. Om dat te 

testen zou je kunnen kijken of het in Spa Rood ook 

werkt. En doen alleen rozijnen het, of alle kleine 

voorwerpjes? Dit kun je ook zelf uitproberen. Als 

je als leerkracht het proefje zo benadert en niet 

meteen het antwoord voorschotelt, maar kinderen 

hun gedachten en hypotheses meteen laat omto-

veren tot onderzoeksvragen (Wat gebeurt er als ik 

macaroni in de Seven-up gooi?), dan ben je gelijk 

onderzoekend bezig. In deze situatie is het zelfs 

open onderzoekend leren, omdat de leerlingen zelf 

vragen stellen.

Een concept-cartoon

Een concept-cartoon is een tekening van een 

alledaagse situatie, waar omheen een aantal kin-

deren staan die daar iets over zeggen. De vraag 

is telkens: Wie van de kinderen heeft er gelijk? 

Concept-cartoons zijn in 1991 ontwikkeld door 

Stuart Naylor en Brenda Keogh. Een van de mooi-

ste aspecten van de concept-cartoons is dat ze 

misconcepten direct te lijf gaan. Over veel natuur-

wetenschappelijke fenomenen bestaan namelijk 

misconcepten, zowel bij kinderen als volwassenen 

(Worth, 1999; De Vaan & Marell, 2012). Om deze 

misconcepten om te buigen in correcte denkbeel-

den is veel nodig: onderzoek op onderzoek laat 

zien dat misconcepten hardnekkig zijn (de Vaan 

en Marell, 2012). Doordat de concept-cartoons de 

misconcepten zo precies benoemen (de meeste 

uitspraken van de kinderen in de cartoons zijn veel 

voorkomende misconcepten) en kinderen vervol-

gens zelf onderzoek doen of hun denkbeeld klopt, 

lijkt het erop dat dit een effectieve manier is om 

misconcepten tegen te gaan. 

In het geval van een start met een concept-cartoon 

ligt de onderzoeksvraag al min of meer vast. Dit 
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neemt niet weg dat er ruimte is voor de ideeën van 

leerlingen. Verschillende leerlingen kunnen ver-

schillende standpunten innemen. Ook kunnen ze 

zelf bedenken op welke manier ze gaan onderzoe-

ken. Het is daarmee geleid onderzoekend leren. 

Een verwonderend plaatje of interessante video

Soms kan het zo simpel zijn als het laten zien van 

een foto of video, een gesprek daarover te voeren 

en zo de leerlingen naar onderzoeksvragen te 

leiden. Als je goed nadenkt over welk plaatje of 

video je kiest, baken je het onderzoeksterrein af. 

Een voorbeeld is te vinden de film Up van Pixar/

Disney. Als je vraagt: Welke vragen komen er in 

je op?, dan komt hier een vrij voorspelbaar rijtje 

uit. Zonder uitzondering komt er een variant uit op 

“Kan dit echt?” Dit kun je vervolgens in het klein 

onderzoeken (modelleren) door te kijken hoeveel 

gewicht één ballon kan tillen en vervolgens te gaan 

rekenen. Andere vragen die voorbij zijn gekomen 

in het verleden (sommige zijn vervolgvragen op de 

voorgaande vraag): Houden de touwen het wel? 

Kan dit ook bij mijn huis? Is dit echt gedaan? Zo 

beperkt het zich tot een behapbaar geheel, terwijl 

je toch werkt vanuit de ideeën en verwondering 

van de leerlingen zelf. 

Een ontdekdoos/onderzoeksmaterialen

Dit werkt eigenlijk op dezelfde manier als het pla-

tje of de video: door leerlingen te laten aanrom-

melen met prikkelende materialen, gaan ze zich 

daar vanzelf dingen over afvragen. Een geschikte 

set materialen is bijvoorbeeld magneten (wellicht 

verschillende soorten), paperclips, een kompas, 

materialen van verschillende metalen (waaronder 

aluminiumfolie – die wekt veel verbazing) en nu 

juist niet-metalen voorwerpen. Dit is voldoende 

als startpunt. Geef niet te veel, want dan zijn de 

kinderen vooral lang bezig met het oppakken van 

elk voorwerp en komen niet tot diepgaandere ont-

dekking. Geef de leerlingen eerst het materiaal in 

handen en laat ze aanrommelen – ze moeten eerst 

de gelegenheid hebben hun energie en initiële be-

langstelling voor de nieuwe input kwijt te kunnen. 

Bespreek daarna wat ze hebben ontdekt en wat ze 

zich afvragen. Houdt dit bij op het bord. Met een 

beetje geluk staan er al voldoende uitgangspunten 

voor meer onderzoek, die je dan met de leerlingen 

samen tot onderzoeksvragen kunt herformuleren. 

Wellicht kun je ook nog een tweede ronde aanrom-

melen/verkennen inbouwen, dus nadat de eerste 

ontdekkingen op het bord staan nogmaals vrij met 

het materiaal laten werken. Dit geeft leerlingen de 

gelegenheid de ontdekkingen van anderen te chec-

ken en erop voort te bouwen. 

OOL bij kleuters

Zoals Van Graft & Kemmers al aangeven, is het bij 

de kleuters nog niet volledig mogelijk de onder-

zoekscyclus helemaal toe te passen. Dit druist ook 

in tegen de manier van werken van kleuters, die 

meer associatief en verkennend is. Het formuleren 

van onderzoeksvragen en hypotheses vergt een 

bepaald abstractievermogen dat bij kleuters nog 

niet ontwikkeld is. Dit wil niet zeggen dat er geen 

gestructureerde onderzoekjes mogelijk zijn met 

kleuters. Een meer natuurlijke vorm is het aanbie-

den van ontdekhoeken en -dozen. De leerlingen 

zijn dan vooral in de verkennende fase. Zij doen 

wel onderzoekjes, maar impliciet. Dat wil zeggen 

dat zij van alles uitproberen en handelingen herha-

len of variëren – dit zou je kunnen zien als onder-

zoek doen. Kleuters zijn van nature wel heel on-

derzoekend ingesteld. Zij zijn zeer geïnteresseerd 

in de wereld om hen heen en gretig om nieuwe 

voorwerpen en situaties te verkennen. Zij kennen 

daarin ook minder remming dan oudere kinderen, 

waardoor ze vaak tot meer spontane ontdekkingen 

komen. 

Hierop kan door de leerkracht worden ingespeeld 

door de leeromgeving gericht te verrijken. Zo kan 

er rekening gehouden worden met bepaalde ont-

werpregels, die er bijvoorbeeld voor zorgen dat 

spelgedrag wordt uitgelokt en in stand wordt ge-

houden. Bijvoorbeeld door kleurrijk en veelzijdig 

spelmateriaal aan te bieden, of materiaal dat uit-

nodigt tot bouwen of rollenspel. Voor het formule-
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ren van deze ontwerpregels kan van te voren even-

tueel gekeken worden naar het spelgedrag van 

jonge kinderen in bestaande rijke leeromgevingen, 

zoals science musea, speeltuinen etc.; wat maakt 

een bepaalde omgeving aantrekkelijk en welke 

factoren zorgen voor ontdekkend spel?

Ook kan hierbij rekening worden gehouden met 

bepaalde leerdoelen, bijvoorbeeld die van taal en 

rekenen: nodigt het spel uit tot communicatie en 

verbreding van de woordenschat? Kan er worden 

gemeten, gewogen, geordend? Ook kan het spel 

een bepaalde richting op worden gestuurd door im-

pliciete suggesties aan te brengen in de vorm van 

plaatjes, posters of pictogrammen (bijvoorbeeld 

foto’s van verschillende gebrouwen in de bouw-

hoek), zonder hierbij dwingend te zijn. De essentie 

van een rijke leeromgeving is immers dat het leidt 

tot onderzoekend spel met een open einde.

2.2 Vaardigheden,  
houding en kennis

Visie op het vak W&T

In de afgelopen decennia is steeds sterker het 

beeld naar voren gekomen dat het vakgebied W&T 

niet alleen een kenniscomponent heeft, maar 

dat ook vaardigheden, denk- en werkwijzen en 

houdingsaspecten een belangrijke bijdrage leve-

ren aan het vak. In 2016 heeft het SLO het model 

geformuleerd waarin het vak W&T op de inter-

sectie van kennis, vaardigheden en houding wordt 

gepositioneerd (zie Figuur 1). Dit maakt het een 

complex vak, want deze drie onderdelen (kennis, 

vaardigheden en houding) bestaan weer uit (veel) 

verschillende aspecten. De SLO zet daar ook nog 

de context omheen, want: “Vanuit verwondering 

en nieuwsgierigheid stellen kinderen vragen, 

signaleren ze problemen of fantaseren ze over 

futuristische uitvindingen. Vragen, problemen en 

uitvindingen passen in de context wetenschap en 

technologie (W&T)” (SLO, 2015). Uit het model 

komt ook duidelijk naar voren dat onderzoekend 

en ontwerpend leren een geprefereerde didactiek 

is: onderzoeken en ontwerpen worden expliciet 

benoemd. Dit betekent ook dat de doelen van een 

lessenserie niet alleen kennis beslaan, maar ook 

vaardigheden en houding.

Vaardigheden

Over welke vaardigheden spreken we dan? Hier 

zijn verschillende modellen voor ontwikkeld, die 

parallellen vertonen. We bespreken er hier aantal.

Kemmers en Van Graft (2007) maken bij onderzoe-

kend leren een onderscheid tussen het waarne-

men en meten, het experimenteren en het verwer-

ken en concluderen. Bij ontwerpend leren wordt 

een onderscheid gemaakt tussen de vaardigheden 

ontwerpen, maken, gebruiken en het toepassen 

van technische principes.

De Vaan & Marell (2012) maken het volgende on-

derscheid:

• onderzoek van kenmerken, al dan niet gevolgd 

door identificeren en/of classificeren;

• signaleren/meten van veranderingen bij orga-

nismen, materialen, verschijnselen of proces-

sen;

• experimenteren en meten; meten van één vari-

abele bij ‘eerlijk onderzoek’;

• onderzoek van achterliggende verschijnselen 

en andere soorten relaties door na te gaan wel-

ke patronen zich aftekenen.

Naast ‘onderzoeken’ en ‘ontwerpen’ wordt er in 

het ‘Richtinggevend leerplankader bij het leerge-

bied Oriëntatie op jezelf en de wereld’ van het SLO 

(2016) gewag gemaakt van de volgende vaardighe-

den:

• observeren en meten

• bronnen, materialen en gereedschap gebruiken

• reflecteren, waarderen en oordelen

• denkwijzen hanteren

Bij ‘observeren en meten’ gaat het vooral om een 

gestructureerde vorm van waarnemen, al dan niet 

met gebruik van meetinstrumenten, waardoor 

deze vaardigheid deels overlapt met de vaardig-

heid ‘bronnen, materialen en gereedschap gebrui-
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ken’, waarbij het ook gaat om bijvoorbeeld infor-

matievaardigheden en motorische vaardigheden. 

‘Reflecteren, waarderen en oordelen’ zijn met 

name van toepassing op zaken als argumenteren, 

redeneren en objectiviteit; bijvoorbeeld of een 

vraag onderzoekbaar is, of er ‘eerlijk’ gemeten 

wordt, of er een werkzame oplossing voor een 

technisch probleem is gevonden of dat een on-

derzoeksvraag voldoende beantwoord is. Al deze 

vaardigheden komen in de onderzoekende en ont-

werpende lessenseries in ruime mate aan de orde 

en staan steeds bovenaan de lessenserie vermeld. 

De vaardigheid ‘denkwijzen hanteren’ zal in de 

volgende paragraaf nader worden toegelicht.

Denkwijzen hanteren

In het Richtinggevend leerplankader (SLO, 2016) 

wordt het volgende overzicht gegeven van de 

meest gangbare natuurwetenschappelijke denk-

wijzen, zoals deze gehanteerd kunnen worden bij 

W&T en OOL:

• Denken in continuïteit en verandering: gedu-

rende een bepaalde tijd een proces, gebeur-

tenis of situatie onderzoeken/observeren en 

vergelijken of er veranderingen zijn opgetreden 

en/of er dingen hetzelfde zijn gebleven.

• Denken in systemen: onderdelen van een appa-

raat of organen van een plant, dier, of mens on-

derscheiden en de werking door de wederzijdse 

beïnvloeding van die onderdelen verklaren.

• Denken in perspectieven: een standpunt kun-

nen innemen, zich kunnen verplaatsen in een 

ander standpunt en wisselen van perspec-

tieven; een probleem verkennen en de con-

sequenties van mogelijke oplossingen vanuit 

verschillende perspectieven bekijken (een 

cultureel, economisch, historisch, individueel, 

natuurlijk, politiek, ruimtelijk, sociaal en/of 

technisch perspectief).

• Denken in patronen: informatie/gegevens or-

denen en daarin relevant patronen herkennen; 

voorwerpen, (onderdelen van) organismen met 

overeenkomstige kenmerken of vergelijkbare 

verschijnselen bij elkaar zoeken.

• Denken in schaalniveaus: rekening houden met 

de schaal waarop een verschijnsel zich voor-

doet, op mondiaal niveau, maar ook op indivi-

dueel niveau en vele schalen daartussen.

• Denken in kringlopen: redeneren over (1) de 

wisselwerking tussen planten, dieren en de 

mens (de biotische factoren) en tussen de 

relaties tussen deze organismen en de leef-

omgeving (bodem, klimaat: de abiotische mili-

eufactoren); (2) de waterkringloop, waarbij het 

oppervlaktewater (bijv. zeewater) verdampt en 

in de atmosfeer wolken vormt waaruit neerslag 

valt die terugkomt op aarde in waterwegen, of 

wegzakt als grondwater en waarbij een groot 

deel zich weer verzamelt als oppervlaktewa-

ter; (3) grondstoffen voor een product via het 

gebruik, afdanken en afval terugwinnen voor 

hergebruik.

• Denken in structuur-functie en vorm-functie 

relaties: redeneren hoe een gegeven vorm of 

structuur van een (deel van een) product of or-

ganisme de functie of toepassing ervan bepaalt 

of andersom: hoe de functie van een (deel van 

een) product of organisme de vorm of structuur 

bepaalt.

Bovengenoemde indeling gaat voorbij het klassie-

ke onderscheid in losse schoolvakken als biologie, 

natuurkunde en techniek. Via deze benadering 

ontstaat er dus vanzelf meer samenhang in de 

vakinhoud van W&T. Bovendien bestrijken deze 

denkwijzen vrijwel het hele domein ‘Oriëntatie 

op jezelf en de wereld’ en bieden zo meerde-

re aanknopingspunten voor vakoverstijgend en 

thematisch onderwijs. Ook zijn er zo eenvoudig 

relaties te leggen met andere domeinen zoals re-

kenen-wiskunde en kunstzinnige oriëntatie.

Houding

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en hebben 

dus de neiging om uit zichzelf op onderzoek uit te 

gaan, dingen te willen verkennen en uit te probe-

ren. In feite zou je OOL kunnen zien als een manier 

om deze onderzoekende houding te stimuleren en 
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te cultiveren. Dat dit hard nodig is, moge blijken uit 

het feit dat er in het huidige schoolsysteem door-

gaans weinig beroep wordt gedaan op deze van 

nature aanwezige houdingsaspecten. Er wordt nog 

steeds veel kostbare tijd en energie besteed aan 

overdragend onderwijs, waarbij het initiatief door-

gaans bij de leerkracht ligt en de inhoud wordt be-

paald door de gehanteerde lesmethode, waardoor 

de leerlingen nog steeds weinig inbreng hebben in 

de sturing van hun leerproces. Omdat schriftelijke 

toetsing over het algemeen de meest gehanteerde 

evaluatiemethode is, en deze doorgaans onlosma-

kelijk gekoppeld wordt aan beoordeling, ontstaat 

er bij de meeste leerlingen al op vroege leeftijd 

een ‘goed/fout’-conditionering, waarbij de kort-

ste weg naar het juiste antwoord wordt gevolgd. 

Hierdoor maakt intrinsieke motivatie steeds meer 

plaats voor extrinsieke motivatie, en krijgt de on-

derzoekende houding steeds minder ruimte. Door 

echter minder de nadruk te leggen op ‘goede’ of  

‘foute’ antwoorden, en meer aandacht te besteden 

aan vragen van leerlingen en het zelf leren beant-

woorden van vragen en leren beoordelen van de 

kwaliteit van het antwoord, kan de onderzoekende 

houding van kinderen zich blijven ontwikkelen.

In het leerplankader (SLO, 2016) wordt er een on-

derscheid gemaakt tussen de volgende houdings-

aspecten:

• Willen weten (nieuwsgierigheid, motivatie)

• Willen begrijpen (inzien, overzien)

• Vernieuwend willen zijn (origineel, innovatief, 

associatief)

• Kritisch willen zijn (observerend, objectief, 

nauwkeurig)

• Willen bereiken (initiatief, persistentie, ambitie)

• Willen delen (sociaal, overtuigend, luisterend)

Op basis van de uitwerking van deze houdingsas-

pecten kunnen observatie-instrumenten worden 

ontwikkeld die inzicht geven over de ontwikkeling 

en accenten leggen bij de begeleiding tijdens het 

onderwijs.

Kennis

In paragraaf 2 werd al gesproken over ‘het openen 

van concepten’ en de rol van OOL bij het voorko-

men van misconcepten. Hierbij werd nog voorbij-

gegaan aan het feit dat kinderen op jonge leeftijd al 

allerlei (naïeve) ideeën hebben over de wereld om 

hen heen, de zogenaamde pre-concepten. Bij het 

openen van concepten, bijvoorbeeld als inleiding 

van een onderzoekende les, is het dus belangrijk 

om deze preconcepten van kinderen te kennen. Dit 

kan bereikt worden door het stellen van verschil-

lende soorten vragen, bijvoorbeeld vragen naar 

ervaringen van de kinderen: “trekt een magneet 

alles aan?” of verklaringsvragen zoals : “hoe komt 

het dat de knikker zinkt?”.

Behalve dat de leerkracht zich dus bewust moet 

zijn van de mogelijke pre- en misconcepten over 

het onderwerp, is het van essentieel belang dat 

hij/zij leerlingen zoveel mogelijk stimuleert bij het 

heen-en-weer-denken tussen conceptuele kennis 

(de ‘wereld van de ideeën’) en de materiële werke-

lijkheid (de ‘wereld van de dingen’): het zogenaam-

de ‘hands-on, brains-on’-principe (Van den Berg et 

al., 2013). Het opdoen van eigen ervaringen en het 

voeren van gesprekken hierover met elkaar en met 

de leerkracht is hierbij erg belangrijk. Het opbou-

wen van de juiste kennis over natuurwetenschap 

en technologie, ook wel natuurwetenschappelijke 

geletterdheid (scientific literacy) genoemd is dus 

een delicaat proces, dat bij veel leerlingen vroeg-

tijdig wordt verstoord doordat ze onvoldoende in 

de gelegenheid worden gesteld zich deze kennis 

op hun eigen manier en tempo eigen te maken. 

Bovendien worden, meestal vanwege  onder-

wijs-organisatorische belemmeringen, praktische 

hands-on-lessen nogal eens overgeslagen, zodat 

er onvoldoende doordenking van de conceptuele 

kennis plaatsvindt en de kans op het ontstaan van 

misconcepten wordt vergroot.

De natuurwetenschappelijke en technologische 

kennis die in het basisonderwijs aan de orde dient 

te komen, is wettelijk verankerd in de kerndoelen. 
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Omdat deze kerndoelen nogal ruim zijn geformu-

leerd, blijft het onduidelijk welke kennis nou wél of 

niet in het curriculum moet worden opgenomen. 

Om hier meer duidelijkheid in te scheppen zijn er 

in de afgelopen jaren meerdere kennisbases ont-

wikkeld. 

De Kennisbasis Natuurwetenschappen en tech-

nologie lerarenopleiding basisonderwijs, die deel 

uitmaakt van de in 2018 gepubliceerde Kennisba-

ses en profilering lerarenopleiding basisonderwijs 

(10voordeleraar.nl) maakt een onderscheid in drie 

pijlers: “de eerste pijler gaat over de attitudevor-

ming ten opzichte van natuurwetenschappen en 

technologie en de betekenis die onze maatschappij

hieraan verleent. (…) De tweede pijler beschrijft de 

conceptuele kennis die een leraar nodig heeft

om het vak goed vorm te geven. (…) De derde pijler 

benoemt de kernvaardigheden of denk- en werk-

wijzen, als onderdeel van de vakinhoud.” De kern-

concepten zijn min of meer terug te vinden in de 

tussendoelen en leerlijnen voor groep 1 t/m 8 (tule.

slo.nl), domein ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’, 

subdomein Natuur en techniek.
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Wetenschap & technologie en rekenen-wiskunde bieden veel 
aanknopingspunten voor vakkenintegratie. Ze vinden elkaar in het 
stellen van vragen als startpunt van onderwijs en het bevorderen van 
groepsgewijs redeneren en argumenteren. Hierbij worden zowel de 
didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren als de didactiek van 
geleid herontdekken toegepast. Beide vakdidactische benaderingen 
hebben tot doel de leerlingen tot een onderzoekende houding te brengen 
met verwondering, nieuwsgierigheid of gedrevenheid als mogelijke 
aanknopingspunten.

Zeepbellen   
groep 1-2
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Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig. Deze  

onderzoekende houding waarbij je de wereld 

steeds weer bekijkt als een onbekend iets waar 

je van kan leren, moeten we zoveel mogelijk vast-

houden en stimuleren in de klas. Een rijke context 

speelt daarbij een cruciale rol. Met wetenschap en 

technologie kan je deze rijke context creëren voor 

allerlei vakken, vooral ook voor rekenen. Beide 

vakgebieden kunnen elkaar versterken. Bij rekenen 

en wiskunde leren kinderen (basis)vaardigheden 

die ze bij natuur en techniek kunnen toepassen.

Het beeld bestaat dat het stimuleren van een on-

derzoekende houding tijd en ruimte kost. Ruimte 

hebben de leerlingen inderdaad nodig. Hoe meer 

ruimte leerlingen krijgen om zelf na te denken en 

te onderzoeken, hoe meer ze leren. Tijd kan ge-

wonnen worden door vakken te combineren. De  

rekenles biedt veel mogelijkheden om tegelijker-

tijd te werken aan een onderzoekende houding. 

Deze onderzoekende houding en de ruimte die 

leerlingen nodig hebben, vragen om een andere 

aanpak van de leerkracht (Jonker, 2016).  

Het is belangrijk om niet direct op een antwoord 

aan te sturen of direct op een antwoord van een 

leerling te ‘springen’, maar juist vragen te stellen. 

Daarmee kun je vragen laten ontstaan en het on-

derzoeken stimuleren en begeleiden.

Door een probleem of een thema in een totaliteit 

te benaderen en vanuit verschillende invalshoeken 

te belichten, kunnen de leerlingen er een beter 

begrip van krijgen. Daarmee wordt bevorderd dat 

ze leren om multi-perspectivisch te kijken (Greven, 

2000). Bovendien kan dergelijk thematisch opgezet 

onderwijs ertoe bijdragen dat leerlingen vakspe-

cifieke vaardigheden en inzichten verder leren 

toepassen en in relevante situaties leren inzetten 

(Kemmers, 2008). Het kan dus belangrijk zijn om 

in het onderwijs van tijd tot tijd een thematische 

benadering te hanteren waarbij niet een bepaald 

vakgebied voorop staat, maar een thema, dat hecht 

verbonden is met de leefwereld of belevingswereld 

van de leerlingen en dat vanuit verschillende vak-

gebieden verkend en onderzocht wordt.

Ontwerpregels

Ontwerpeisen (of –regels) zijn randvoorwaarden 

waaraan een rijke leeromgeving moet voldoen wil-

len kinderen hierin tot zelfstandig spelen én leren 

kunnen komen. Voor de rijke leeromgeving zijn de 

volgende ontwerpregels opgesteld:

Verschillende soorten betekenisvolle, 

uitnodigende materialen en activiteiten

De leeromgeving moet uitdrukkelijk gericht zijn op 

begrijpen en moet de kinderen voldoende afwis-

seling bieden (Lodewijks, 1993). Dit kan je doen 

d.m.v. vakintegratie. Door verschillende vakken 

als rekenen, taal, beeldende vorming etc. te com-

bineren met het thema, bied je de leerlingen al 

voldoende afwisseling aan. Ook het gebruik van 

uitnodigende materialen zorgt ervoor dat de leer-

lingen geprikkeld worden.

Een omgeving waar kinderen met elkaar kunnen 

samenwerken en communiceren

Het is belangrijk dat de leerlingen met elkaar kun-

nen samenwerken en communiceren. Kinderen 

ontwikkelen hun taal door te praten met andere 

kinderen. Zo leren ze nieuwe woorden en correcte 

formuleringen te gebruiken. Ook stimuleert taal de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Een omgeving waar een kind zich prettig  

en veilig voelt

Volgens Maslow komt een kind niet tot zelf-

ontplooiing als het zich niet veilig voelt. Een goed 

pedagogisch klimaat staat of valt met het contact 

tussen de leraar en zijn of haar leerlingen. Als het 

contact goed is, voelen de leerlingen zich veilig, 

kunnen ze actief mee doen, zijn de leerprestaties 
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hoger en kunnen leerlingen zich optimaal ontwik-

kelen (Leraar24, 2010).

Ruimte voor inbreng van de leerling, voor eigen 

wensen, oplossingen en creativiteit

Met water, sop en materialen kan je veel experi-

menteren. Kinderen kunnen er veel mee doen door 

zelf invulling te geven. Ze krijgen de ruimte om 

hun eigen ideeën in te brengen. Hierdoor wordt de 

creativiteit gestimuleerd. Dit is een belangrijke eis 

tijdens het ontwerpen van een rijke leeromgeving. 

Creativiteit is iets nieuws zien (kansen of oplos-

singen voor problemen), iets nieuws vinden en iets 

nieuws doen of maken. Daarmee is creativiteit dus 

meer dan een manier van waarnemen, denken of 

doen (Sorgdrager, 2015).

Een omgeving met niet te veel materiaal

Te veel materiaal kan ervoor zorgen dat de  

leerlingen overweldigd worden. Op deze manier 

kunnen ze het overzicht kwijtraken en zullen ze 

door elkaar met verschillende materialen aan de 

slag gaan. Het materiaal wordt daarom in fases 

aangeboden, zodat de leerlingen geïnteresseerd 

blijven.
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Beginsituatie leerlingen Doelen leerlingen

De leerlingen zijn tussen de 4/6 jaar oud. Ze weten wat 
bellen zijn, waarvan het is gemaakt en hebben wel is 
bellengeblazen. Sommige leerlingen lukt het om bellen 
te blazen en sommige nog niet.

Er zijn een aantal jonge kinderen die nog geen getal
begrip hebben. Ze kennen de cijfers niet en kunnen 
niet tellen tot 6, maar het vergelijken van groottes lukt 
ze wel. Ze kunnen bijvoorbeeld aangeven welke groter/
kleiner of langer/korter is. De oudere kinderen van 5/6 
jaar zijn al verder in de ontwikkeling. Ze hebben reken
boekjes waarin ze kunnen werken en het getalbegrip 
oefenen. Ze tellen synchroon en kunnen sommetjes 
maken met een dobbelsteen of met het montessori
materiaal.

Doelen/leerlijnen Rekenen-wiskunde
• (Vergelijking van) aantallen en groottes
• Hoeveelheden
• Meetkundige termen
• Taal om processen weer te geven

Doelen/leerlijnen N&T
• Het blazen van bellen
• De leerlingen zijn bezig met de volgende begrippen: 

Stapelen, inverbandleggen, stabiliteit, evenwicht, 
stevigheid.

• De leerlingen besteden aandacht aan de volgende 
eigenschappen: Kleur, materiaal, vorm, substantie 
van bv. beker

• Eigenschappen van materialen benoemen

Doelen/leerlijnen OOL
• Herkennen en benoemen van de aanwezige mate

rialen
• De leerling heeft een onderzoekende houding
• Leerling deelt bevindingen met andere leerlingen 

uit en laat hen zien wat hij heeft ontdekt
• De leerling kan ‘eigen’ resultaten formuleren.
• Stellen vragen over hoe iets werkt of in elkaar zit.
• Willen bereiken; initiatiefrijk: begint en probeert 

steeds opnieuw

Inhoud en 
activiteiten- 
beschrijving

Inleiding
Op een tafeltje leg ik al het materiaal neer. Het materiaal bedek ik met een groot doek, zodat 
de kinderen het nog niet kunnen zien. Op deze manier verwacht ik de spanning op te wekken. 
Vervolgens haal ik een voor een de materialen tevoorschijn en vraag ik de leerlingen naar wat ze 
zien. Na dat alle materialen zijn geweest vraag Ik de leerlingen om te bedenken wat we ermee 
gaan doen en bevestig het als ik het juiste antwoord hoor. Indien dit niet het geval is, vertel ik 
wat we gaan doen.

Kern
Voor dat de leerlingen aan de slag gaan, bespreek ik kort de regels. Ik geef aan dat we in groep
jes zullen werken en dat ik d.m.v. het belletje aangeef welk groepje aan de beurt is. Vervolgens 
gaan de leerlingen aan het werk en roep ik het eerste groepje naar de tafel. De andere leerlin
gen gaan verder met spelen en werken. De leerlingen die aan de beurt zijn, krijgen 15 minuten 
de tijd om vrij te experimenteren, zowel individueel als gezamenlijk. Tijdens het experimenteren 
zal ik erbij gaan zitten om met de kinderen in gesprek te gaan over hun bevindingen en om 
vragen te stellen. Ook zal ik ervoor zorgen dat ze met elkaar in gesprek gaan door ze hun bevin
dingen te laten delen in het groepje en door ze samen naar een einddoel te laten streven. Bij
voorbeeld door bellen van klein naar groot te blazen. Na 15 minuten experimenteren geef ik aan 
dat de tijd voorbij is en dat ze alles weer op z’n plek moeten zetten en het moeten schoonmaken 
indien nodig. Tenslotte vul ik alles weer bij en roep ik het volgend groepje. Ik verwacht dat de 
leerlingen tijdens de vrije exploratie met verschillende materialen zullen werken en ontdekkend 
zullen leren. Ook denk ik dat ze hun bevindingen zullen delen met de andere groepsleden.

Slot
Na dat alle groepjes zijn geweest en het opgeruimd is, vraag ik de leerlingen om hun stoel om 
te draaien en te luisteren. Ik vraag de leerlingen met welk materialen ze gewerkt hebben en wat 
ze hebben ontdekt.
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Didactische 
werkvorm(en)

Vrije exploratie: door middel van vrije exploratie verwacht ik dat de leerlingen onderzoekend en 
ontdekkend zullen leren.
In gesprek gaan en vragen stellen: door in gesprek te gaan met leerlingen kom ik achter hun 
ideeën en bevindingen en door vragen te stellen stuur ik de leerlingen naar nieuwe kennis en 
inzichten.
Voorbeelden van vragen zijn:
• Kijk is allemaal naar leerling A. hoe denken jullie dat hij dat heeft gedaan?
• Waarom denk je dat het niet lukt?
• Waar zou het door komen?
• Zouden jullie met elkaar 10 bellen kunnen blazen zonder dat er een klapt?
• In welke bel zou meer lucht zitten?
• Wanneer knapt een bel?
• Welke kleur/ welke vorm heeft de bel?
• Zou je ook een tweede bel kunnen blazen?
• Zou je ook een kleinere bel kunnen blazen?
• Welke bel is groter?
• Denk je dat je bellen in elkaar kunt blazen?

Materiaal/ 
Organisatie

• Verschillende soorten sop
• Water
• Spiegels
• Rietjes
• Bellenblaas
• Gladde ondergrond, ribbelkarton, plastic
• Theedoek
• Schaar

Tijdsduur 90 minuten
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Evaluatie-instrumenten

REKENEN EN WISKUNDE

Leerling Woorden/handeling Denk- 
stimulerende 
Vragen

Leerdoel

Groter, kleiner, minder, meer, korter, 
langer, dichtbij, ver weg.
Leerling vergelijkt eigen werk met 
andere leerling.

(Vergelijking van) aantallen en 
groottes
(Bijv. groot/klein, groter/kleiner, 
meer/minder, lang/kort, dichtbij, 
ver weg)

Leerlingen schatten aantallen.  
Leerlingen tellen.
Telrij t/m 5.
Telrij t/m 10. Dat zijn er …
Resultatief tellen.

Hoeveelheden (Bijv. Dat zijn er ...) 
Is het resultatief?

Lang, kort, rond, recht, vierkant,  
cirkel, vol, leeg, hard, zacht.

Meetkundige termen
(Bijv. lengte, afstand, rond, recht)

Eerst, daarna, vervolgens, ook, dan,  
en nu, als laatst.

Taal om processen weer te geven
(Bijv. eerst doe je ..., dan ...
en daarna ...; terwijl je ...,
doe je (ook) ...)

ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN

Leerling Woorden/handeling Denk- 
stimulerende 
vragen

Leerdoel

Water, bellenblaas, rietjes, spiegels,  
sop, zeep, karton, theedoek, 
aluminium folie, schaar.

Herkennen en benoemen van de 
aanwezige materialen

Leerling kijkt rond en maakt gebruik 
van verschillende materialen.

De leerling heeft een onderzoe
kende houding

De leerling vertelt aan andere leer
lingen hoe hij tot zijn bevinding is 
gekomen.
De leerling deelt zijn project. De leer
ling wilt vertellen over zijn project.
De leerling kan verwoorden wat hij 
gemaakt heeft.
Communiceert met andere leerlingen

Leerling deelt bevindingen met 
andere leerlingen uit en laat hen 
zien wat hij heeft ontdekt
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Leerling Woorden/handeling Denk- 
stimulerende 
vragen

Leerdoel

De leerling vertelt over zijn eindproject 
door middel van zijn woordenschat.
De leerling gebruikt de juist termen.
De leerling maakt gebruik van gehele 
zinnen.
De leerling realiseert wat tot stand is 
gekomen uit zijn ‘onderzoek’.

De leerling kan ‘eigen’ resultaten 
formuleren.

De leerlingen vragen aan elkaar hoe 
ze iets gedaan hebben.
De leerlingen zijn geïnteresseerd in 
elkaar project (kijken, bestuderen, 
nadoen, vragen stellen).

Stellen vragen over hoe iets 
werkt of in elkaar zit.

Als het niet lukt om een bel te blazen 
gaat het kind toch door met blazen en 
geeft niet op

Willen bereiken; initiatiefrijk:  
begint en probeert steeds op
nieuw

WETENSCHAP EN TECHNIEK

Leerling Woorden/handeling Denk- 
stimulerende 
Vragen

Leerdoel

De leerling blaast bellen d.m.v. rietjes 
en sop.

Het blazen van bellen

Begrippen die duiden op de kwets
baarheid van een bel (de bel ploft 
snel).
Begrippen die duiden op de stabiliteit 
van een bel (hij gaat heen en weer, 
blijft plakken, verschillende vormen, 
wordt altijd rond).

De leerlingen zijn bezig met de 
volgende begrippen: Stapelen, 
in verbandleggen, stabiliteit, 
evenwicht, stevigheid.

Woorden die duiden op het ontdekken 
van verschillende eigenschappen van 
zeepsop. De bel is zacht.
De bel is rond. Sop is glad.
Sop is glibberig.
De bel is doorzichtig.

De leerlingen besteden aandacht 
aan de volgende eigenschappen: 
Kleur, materiaal, vorm, substan
tie van bv. beker

Het kind komt erachter op welk ma
teriaal er wel een bel geblazen kan 
worden.

Eigenschappen van materialen 
benoemen
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Ontwerp een huis   
groep 3-4

Het hoofddoel van deze lessenserie is dat de leerlingen een 
driedimensionale constructie leren bouwen aan de hand van een 
tweedimensionaal ontwerp, zoals een plattegrond. Om dit doel te bereiken 
krijgen de leerlingen in deze lessenserie de opdracht om een huis te 
ontwerpen. De leerlingen gaan bedenken aan welke eisen het huis moet 
voldoen. Ze maken een tweedimensionaal ontwerp op papier en naar 
aanleiding van dat ontwerp maken ze een driedimensionaal modelhuis 
met zelfgekozen materiaal. Tot slot presenteren de leerlingen 
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de modelhuizen aan elkaar en beargumenteren 

waarom hun huis voldoet aan de eisen. De kern-

doelen die in deze lessenserie aan bod komen zijn 

kerndoel 32 en kerndoel 45 (Stichting Leerplan 

Ontwikkeling, 2009a; 2009b).

De lessenserie zou in verschillende thema’s uitge-

voerd kunnen worden. Het gehele jaar door zouden 

leerlingen hun eigen droomhuis kunnen ontwer-

pen of een kasteel ontwerpen voor een ridder of 

prinses. In de tijd van Sinterklaas, zou Sinterklaas 

de opdracht kunnen geven om een pakjesfabriek te 

ontwerpen. In de weken voor Kerst zou de Kerst-

man de leerlingen kunnen vragen of zij een nieuw 

huis voor hem willen ontwerpen omdat zijn oude 

huis verwoest is door een sneeuwstorm. In de win-

ter zouden de leerlingen een huis kunnen ontwer-

pen voor dieren die een winterslaap houden of voor 

een pinguïn die niet weet hoe je een iglo bouwt. En 

in de lente zouden de leerlingen een huis kunnen 

ontwerpen voor pasgeboren dieren. Bij al deze 

thema’s kunnen er naast de doelen van Tabel 1 ook 

andere doelen uit de leerlijn Oriëntatie op jezelf en 

de wereld behandeld worden.

Betekenisvolle activiteiten wekken de interesse 

van leerlingen op, wat ervoor zorgt dat leerlingen 

gemotiveerd zijn om te leren (Harlen, 2001; Jarvis 

& Pell, 2005; Poland, 2004). OOL stimuleert de 

ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheden door 

middel van betekenisvolle onderzoeks- of ont-

werpvragen waarbij kennis van de wereld aan bod 

komt. Een leerling die bijvoorbeeld geïnteresseerd 

is in de groei van planten, ontwikkelt niet alleen 

biologische kennis, maar ook taal- en rekenvaar-

digheden. De leerling formuleert een onderzoeks-

vraag, zoekt informatie op, verzorgt een plantje, 

meet hoeveel een plant gegroeid is in een bepaal-

de tijd, geeft zijn resultaten weer in een grafiek of 

tabel en presenteert zijn bevindingen aan anderen. 

OOL doet dus een beroep op de taal- en rekenvaar-

digheden van leerlingen en op de kennis die geacht 

wordt te leren in wereldoriëntatievakken (Stichting 

Leerplan Ontwikkeling, 2015a).

De vragen die leerkrachten stellen is één van de 

belangrijkste factoren die bepalen in hoeverre 

leerlingen de mogelijkheid krijgen om hun begrip 

van de leerstof en hun onderzoekvaardigheden te 

KERNDOELEN EN TUSSENDOELEN DIE IN DE LESSENSERIE AAN BOD KOMEN

Kerndoel Inhoud en tussendoelen

Kerndoel 32 De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen oplossen.
• Construeren op basis van een plattegrond

Kerndoel 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en 
te evalueren.
• Huis construeren
• Bouwen met constructiematerialen en verbruiksmaterialen
• Technische inzichten zoals constructieprincipes en verbindingen
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ontwikkelen (Harlen & Qualter, 2014). Harlen en 

Qualter (2014) leggen uit welke invloed (1) open en 

gesloten vragen en (2) persoonsgerichte en onder-

werpgerichte vragen hebben op het denkproces 

van leerlingen. Daarnaast geven zij voorbeelden 

voor verschillenden typen productieve vragen en 

vragen die onderzoekvaardigheden stimuleren (zie 

Bijlage 1). In de lessenserie bouw een huis worden 

er per les vraagsuggesties gegeven die gebaseerd 

zijn op de theorie van Harlen en Qualter. Om te 

begrijpen welke invloed die vraagsuggesties (en 

vragen in het algemeen) hebben op het denkpro-

ces en het leergedrag van de leerlingen, wordt in 

onderstaande paragrafen met voorbeelden toege-

licht welke invloed bepaalde type vragen hebben.

Open en gesloten vragen

Open vragen geven toegang tot de ideeën van kin-

deren en stimuleren het onderzoekend denken van 

kinderen.

 − Wat valt je op aan deze kristallen?

 − Wat is er gebeurd met de boon sinds je hem ge-

plant hebt?

Bij gesloten vragen worden leerlingen gestimu-

leerd om het antwoord te geven dat de leer-

kracht in gedachten heeft. Gesloten vra-

gen suggereren daardoor dat er maar 

één antwoord het juiste is, wat ervoor 

kan zorgen dat kinderen geen ant-

woord willen geven, omdat ze bang 

zijn een verkeerd antwoord te 

geven.

 − Zijn alle kristallen even groot?

 − Hoeveel centimeter is je boon gegroeid sinds je 

hem geplant hebt?

Persoonsgerichte en onderwerpgerichte vragen

Een onderwerpgerichte vraag vraagt direct naar 

de inhoud van het onderwerp en kan niet beant-

woord worden zonder kennis.

 − Waarom groeien planten naar het licht toe?

 − Waarom vliegen vogels in de winter naar het zui-

den?

Een persoonsgerichte vraag vraagt naar de ideeën 

van de kinderen over een onderwerp en kan door 

iedereen beantwoord worden die erover nagedacht 

heeft, ongeacht of het goed of fout is.

 − Waarom denk je dat planten naar het licht toe 

groeien?

 − Waarom denk je dat vogels in de winter naar het 

zuiden vliegen?



ONTWERP EEN HUIS   GROEP 3-4  |  www.iederkindeentalent.nl/ool28

Les 1
Introductie en verkenning

In deze les krijgen de leerlingen aan de hand van 

één van de gekozen thema’s te horen dat ze een 

huis gaan ontwerpen. De kinderen overleggen aan 

welke eisen het huis moet voldoen en verkennen 

de stevigheid van divers bouwmateriaal en diverse 

constructies.

Lesdoelen

• De leerlingen bespreken wat de essentie van 

het probleem is en welke eisen, wensen en mo

gelijkheden er zijn voor het nieuwe huis.

• De leerlingen wegen de voor en nadelen van 

divers bouwmateriaal af en selecteren welk ma

teriaal volgens hen het meest geschikt is voor 

het bouwen van een huis.

• De leerlingen wegen de voor en nadelen van 

diverse constructietechnieken af en selecteren 

welke constructie volgens hen het geschikt is 

voor een huis.

Lesactiviteiten

De lessenserie start met een introductie van het 

gekozen thema, bijvoorbeeld een brief van de 

Kerstman. Na de introductie, wordt er een klas

sengesprek gevoerd waarin de leerlingen vast

stellen wat de opdracht is en aan welke eisen het 

huis moet voldoen. De leerkracht zou er ook voor 

kunnen kiezen om de leerlingen in groepjes of in 

tweetallen te laten overleggen over welke eisen het 

huis aan moet voldoen. Voor de introductie of ter 

inspiratie voor de eisen, zou er een filmpje getoond 

kunnen worden dat informatie geeft over het huis 

van het gekozen onderwerp. In Bijlage 2 staat er 

per thema een verwijzing naar filmpjes die gebruikt 

zouden kunnen worden.

Wanneer duidelijk is aan welke eisen het huis moet 

voldoen, gaan de leerlingen verkennen welke ma

terialen en constructies geschikt zijn voor hun doel. 

Op vijf plekken in het lokaal zijn materialen neer

gelegd. De leerlingen kunnen vrij rondlopen en van 

verschillende type materialen uittesten of en hoe 

je er een muur van kan bouwen. Zie onderstaande 

materiaalsuggesties.

Na 20 minuten verkennen, gaan de leerlingen 

staan of zitten bij het materiaal dat zij het meest 

geschikt vinden. Wellicht zijn er leerlingen die ma

terialen willen combineren. Laat een aantal leerlin

gen hun keuze voor materiaal beargumenteren. De 

leerlingen zouden zelf al met verbindingstechnie

ken kunnen komen, maar wanneer dit niet gebeurd 

zou de leerkracht de verbindingstechnieken, zoals 

driehoeksconstructie, nestconstructie en cement 

kunnen bespreken ter verdieping.
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SUGGESTIES VOOR MATERIALEN

Bouwmateriaal Verbindingsmateriaal Overige benodigdheden

1 Suikerklontjes Poedersuiker gemengd met
water

Kwasten

2 Mini bakstenen Bloem gemengd met water Metsel materiaal

3 Klei Kleigereedschap

4 Lego

5 Blokken

6 IJsstokjes Lijm en/of plakband

7 Karton/papier/kranten Lijm en/of plakband Scharen

8 Piepschuim Satéprikkers/tandenstokers

9 Hout Spijkers Hamer, zaag

10 Kurk Lijm

11 Watten

12 Takjes, blaadjes, mos

13 Stro en hooi

14 K’nex

VRAAGSUGGESTIES VOOR DE LESACTIVITEITEN IN LES 1

Lesactiviteit Vragen

Eisen stellen Voor wie ga je het huis maken?
Wat voor huis zou het onderwerp willen denk je? Wat voor weer is het in de omgeving?
Vind je dat je in je ontwerp rekening moet houden met de weersomstandigheden?
Wat heeft het onderwerp denk je nodig om in het huis te kunnen leven?
Hoe groot zou het onderwerp willen dat z’n huis is denk je?

Materialen 

verkennen

Wat zou je kunnen doen om erachter te komen of je van dit materiaal een geschikt huis kan 
maken?
Hoe zou je erachter kunnen komen of de muur stevig is? Hoe komt het denk je dat de muur wel/
niet blijft staan? Denk je dat het onderwerp blij zou zijn met een huis van dit materiaal?

Materiaal  

kiezen

Welk materiaal lijkt jou het beste voor het bouwen van een huis? Waarom denk je dat dit materi
aal geschikt is?
Hoe zou je een huis bouwen met dit materiaal?
Denk je dat het onderwerp blij zou zijn met een huis van dit materiaal?
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Les 2
Ontwerpen

Voordat de leerlingen het huis daadwerkelijk gaan 

bouwen, gaan ze in les twee een ontwerp maken 

op papier. De leerlingen maken een plattegrond en 

tekenen het voor, achter en zijaanzicht van het 

huis. Tot slot maken ze een plan van aanpak voor 

het bouwen van het huis.

Lesdoelen

• De leerlingen maken een eerlijke taakverdeling.

• De leerlingen maken een tweedimensionaal 

ontwerp van een huis.

 − De leerlingen maken samen een plattegrond 

van het huis.

 − De leerlingen maken een voor, achter of 

zijaanzicht van het huis.

 − De plus leerlingen zetten de afmetingen op de 

plattegrond.

 − De hoogbegaafde leerlingen zetten afmetin

gen op schaal.

• De leerlingen beslissen in overleg met elkaar 

met welke materialen ze het huis gaan bouwen.

• De leerlingen beslissen in overleg met elkaar 

welke constructietechniek ze gebruiken om het 

huis te bouwen.

Lesactiviteiten

De leraar vraagt aan de klas hoe ze denken dat 

je een huis ontwerpt. De leraar vertelt dat hij/zij 

informatie gezocht heeft over het ontwerpen van 

een huis. En vertelt dat hij/zij tot de conclusie is 

gekomen dat er altijd eerst een plattegrond wordt 

gemaakt voordat mensen gaan bouwen. Wat is een 

plattegrond? En waarom maak je een plattegrond? 

Deze vragen zouden beantwoord kunnen worden 

door middel van het volgende filmpje: http://www.

schooltv.nl/video/eentuinontwerpenvanhetma

kenvaneenschetstotde uitvoering/#q=ontwer

pen

Aan de hand van het filmpje kan de leerkracht de 

leerlingen laten nadenken over hoe je een platte

grond maakt. Als eerste zou de leerkracht naar 

het verschil tussen een schets en een plattegrond 

kunnen vragen. Dan komen er waarschijnlijk al 

belangrijke punten aan bod zoals het tekenen 

met een liniaal en het weergeven van de afme

tingen. Teken een plattegrond van de klas op het 

bord, waarbij je je laat leiden door de ideeën van 

de leerlingen. Stel af en toe een aantal ideeën ter 

discussie door te vragen of het getekende wel echt 

duidelijk maakt hoe de klas eruit ziet: “Hoe zou 

je het duidelijker kunnen weergeven?” Daarnaast 

bespreekt de leerkracht met de leerlingen wat een 

voor, achter en zijaanzicht is. “Als je de klas van 

buiten bekijkt, wat is dan de voorkant? Hoe ziet het 

vooraanzicht eruit?”

Nadat de leerkracht heeft voorgedaan hoe je een 

tweedimensionaal ontwerp maakt, worden de leer

lingen in groepjes verdeeld. Afhankelijk van hoeveel 

ervaring de leerlingen hebben met samenwer

ken, kan de leerkracht uit verschillende manieren 

kiezen om de leerlingen in groepjes te verdelen. 

In de tabel hieronder is te zien welke keuzes de 

leerkracht allemaal kan maken. Na het maken van 

groepjes, bespreken de leerlingen met elkaar hoe 

hun huis eruit moet komen te zien (wellicht ook 

afhankelijk van materiaalkeuze). Een leerling die al 

kan schrijven zou de afspraken op papier kunnen 

schrijven. De leerlingen maken samen één plat

tegrond. Na het maken van een plattegrond gaan 

de leerlingen een voor, achter en zijaanzichten 

maken. De leerlingen verdelen onderling deze 

taken. Naast het maken van een voor, achter of 

zijaanzicht zou een plus leerling de afmetingen op 

de plattegrond erbij kunnen schrijven en een hoog

begaafde leerling zou wellicht de afmetingen op 

schaal erbij kunnen schrijven. Voor het ontwerpen 
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hebben de leerlingen papier, potloden en linialen 

nodig. Leerlingen kunnen elkaar helpen bij het 

tekenen en de leerkracht zou in zijn ronde leerhulp 

kunnen bieden. De leerkracht zou bijvoorbeeld 

kunnen uitleggen en/of voordoen hoe je een liniaal 

kan gebruiken bij het tekenen van een plattegrond 

of een voor, achter of zijaanzicht. Daarbij is het 

belangrijk dat de leerkracht alvast benoemd dat 

de leerlingen in de volgende les het ontwerp in 3D 

gaan namaken en dat het ontwerp dus realistisch 

moet zijn.

Na het ontwerpen van het huis gaan de leerlingen 

bespreken welke materialen ze nodig hebben voor 

het bouwen van het huis en ze rekenen uit of ma

ken een schatting van hoeveel materialen ze nodig 

hebben. Daarnaast overleggen ze welke construc

tietechnieken ze gaan gebruiken, aan de hand van 

de ervaringen van les één. Een leerling die al kan 

schrijven, schrijft op welke afspraken er worden 

gemaakt en wie wat gaat doen.

KEUZEMOGELIJKHEDEN VOOR HET INDELEN VAN GROEPJES

Aantal leerlingen Vastgesteld door Wie verdeelt Op grond van

2, 3 of 4 leraar leraar Materiaal keuze

2, 3 of 4 leraar leerlingen Materiaal keuze

2, 3 of 4 leerlingen leerlingen Materiaal keuze

2, 3 of 4 leraar leraar Niveau: homogeen

2, 3 of 4 leraar leraar Niveau: heterogeen

2, 3 of 4 leraar leerlingen Vrije keuze

2, 3 of 4 leerlingen leerlingen Vrije keuze

VRAAGSUGGESTIES VOOR DE LESACTIVITEITEN IN LES 2

Lesactiviteit Vragen

Introductie 

plattegrond

Hoe zou je een huis kunnen ontwerpen?
Wat zou je kunnen doen voordat je begint met bouwen? Wat is een plattegrond?
Waarvoor zou je een plattegrond kunnen gebruiken? Wat kan je allemaal zien op een platte
grond?
Wat is het verschil tussen eens schets en een plattegrond? Als ik een plattegrond van de klas 
maak, wat moet ik dan tekenen?

Voordoen  

plattegrond

Als ik dit doe, is het dan een goede plattegrond? Hoe kan ik duidelijker maken hoe de klas eruit 
ziet?
Wat zijn de overeenkomsten/verschillen tussen de klas en deze plattegrond?
Als je de klas vanaf buiten bekijkt, wat is dan de voor, achter of zijkant?
Hoe zou het voor, achter of zijaanzicht van de klas eruit zien?
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Ontwerpen Hoe zou het onderwerp willen dat het huis er uitziet, denk je? Wat zou volgens jou op de platte
grond van het huis voor het onderwerp moeten komen?
Hoe groot zou het onderwerp willen dat zijn huis is, denk je? Welke vorm zou het onderwerp wil
len dat zijn huis is?
Hoe komt het onderwerp zijn huis binnen?
Zou je rekening moeten houden met de weersomstandigheden? Wil het onderwerp naar buiten 
kunnen kijken, denk je?
Hoe kan je laten weten hoe groot alles moet worden?
Hoe gebruik je een liniaal?

Plan van  

aanpak

Welke materialen hebben jullie nodig om dit huis te bouwen? Hoeveel hebben jullie daarvan 
nodig?
Hoe zou je de muren gaan bouwen? Hoe ga je het dak maken?
Wie gaat wat doen?

Les 3
Ontwerp uitvoeren

In deze les gaan de leerlingen met hun eigen geko

zen materiaal het huis bouwen. De plattegrond die 

in de vorige les is gemaakt wordt gebruikt en aan 

de hand hiervan wordt het huis gebouwd. Dit wordt 

gedaan in de groepjes die in les twee gemaakt zijn.

Lesdoelen

• De leerlingen construeren aan de hand van hun 

plattegrond en voor, achter, en zijaanzichten 

een modelhuis van zelfgekozen materiaal.

• De leerlingen werken samen aan het bouwen 

van een huis. Tussendoelen kunnen als volgt 

zijn:

 − De leerlingen werken volgens de eerlijke 

taakverdeling die in les 2 gemaakt is.

 − De leerlingen respecteren elkaars input.

 − Indien nodig helpen de leerlingen elkaar bij 

het uitvoeren van hun taken.

Lesactiviteiten

De leerkracht vertelt aan de leerlingen dat ze deze 

les een modelhuis gaan bouwen met behulp van 

hun plattegrond en voor, achter en zijaanzich

ten. De leerkracht vraagt aan de leerlingen hoe ze 

met behulp van hun plattegrond een modelhuis 

zouden kunnen bouwen. Wanneer de leerlingen 

weinig input leveren, zou de leerkracht kunnen 

uitleggen dat je eerst op de plattegrond kijkt welke 

vorm het huis heeft, zodat je die alvast kan maken. 

Daarna ga je op de voor, achter en zijaanzichten 

kijken hoe hoog het huis moet worden en waar er 

ramen en deuren moeten komen. Verder vertelt de 

leerkracht dat iedereen in het groepje zijn of haar 

aandeel moet hebben in het maken van het huis. 

Laat de leerlingen vertellen welke taakverdeling 

ze in les twee bedacht hebben. Is dat een eerlijke 

taakverdeling? Moeten er nog taken bij of veran

derd worden? Vervolgens krijgen de leerlingen 45 

á 60 minuten de tijd om hun modelhuis te bouwen. 

De leerkracht loopt rond en coacht de groepjes 

als dat nodig is. Als leerhulp kan de leerkracht 

vragen stellen om de aandacht van de leerlingen 

ergens op te richten of de leerkracht geeft uitleg 

over bepaalde constructies zoals de driehoekcon

structie, een nestconstructie, de constructie van 

een bakstenen muur et cetera. Aan het eind van 

de les vraagt de leerkracht de leerlingen naar hun 

ervaringen met het bouwen van het modelhuis en 

de samenwerking.
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VRAAGSUGGESTIES VOOR DE LESACTIVITEITEN IN LES 3

Lesactiviteit Vragen

Instructie Hoe start je met het bouwen van een modelhuis?
Hoe zou je met behulp van je plattegrond een modelhuis kunnen bouwen?
Hoe zou je met behulp van een voor, achter of zijaanzicht een modelhuis kunnen bouwen?
Welke taakverdeling hebben jullie bedacht? Heeft iedereen een even grote taak?
Moet er nog iets veranderd worden aan de taakverdeling?

Bouwen Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat het huis aan de eisen voldoet? Wat zijn de overeenkomsten/
verschillen met jullie plattegrond? Wat zorgt ervoor dat jullie huis geschikt is voor het onder-
werp? Wat was de taakverdeling in jullie groepje?
Wat zou je nog willen verbeteren aan jullie modelhuis?

Evaluatie Als het onderwerp nu in jullie huis zou gaan wonen, zou hij dan blij zijn? Waarom wel/niet?
Wat zijn de sterke punten van jullie modelhuis?
Wat zou je nog willen verbeteren aan het modelhuis? Hoe vond je het om een modelhuis te bou
wen?
Wat vond je (niet) leuk aan jouw taak?
Wat vond je (niet) goed gaan in de samenwerking? Wat zou je willen verbeteren aan de samen
werking?

Les 4
Bijstellen

In deze les gaan de leerlingen evalueren of hun 

huis wel aan de gestelde eisen voldoet. Verder mo

gen ze hun huis nog bijwerken als ze dit willen. Ook 

wordt er verteld dat ze de volgende les een presen

tatie moeten houden en dat ze die in deze les gaan 

voorbereiden.

Lesdoelen

• De leerlingen benoemen sterke en zwakke pun

ten aan het huis.

• De leerlingen doen aanpassingen aan het huis 

naar aanleiding van de sterke en zwakke punten 

van het huis.

• De leerlingen bereiden een presentatie voor 

door antwoord te geven op de volgende vragen:

 − Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat het huis 

aan de gestelde eisen voldoet?

 − Met welke reden hebben jullie deze materialen 

gekozen?

 − Hoe heb je het huis gebouwd?

 − Wat zou je nog willen verbeteren aan het huis?

 − Waarom zou het onderwerp in dit huis willen 

wonen?

Lesactiviteiten

De leerkracht opent de les door te vertellen dat 

het onderwerp super blij is dat iedereen een huis 

voor hem ontwerpt. Vervolgens gaat de leerkracht 

verder door aan elk groepje te vragen wat ze nog 

willen verbeteren aan het huis dat ze in de vorige 

les gebouwd hebben. Ook vertelt de leerkracht dat 

de groepjes in de volgende les hun huis gaan pre

senteren. De leerkracht vraagt aan de leerlingen 

welke punten zij belangrijk vinden om in de pre
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sentatie te vertellen en schrijft ze op het bord. Om 

de leerdoelen te behalen zouden in ieder geval de 

volgende vragen beantwoord moeten worden in de 

presentaties:

• Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat het huis 

aan de gestelde eisen voldoet?

• Met welke reden hebben jullie deze materialen 

gekozen?

• Hoe heb je het huis gebouwd?

• Wat zou je nog willen verbeteren aan het huis?

• Waarom zou het onderwerp in dit huis willen wo

nen?

De leerkracht vertelt dat de leerlingen eerst de 

tijd krijgen om het huis bij te werken en ervoor te 

zorgen dat het huis helemaal af is. Hierna mogen 

de leerlingen hun presentatie maken. De leerlingen 

krijgen 45 minuten de tijd voor het bijwerken van 

hun huis en het voorbereiden van hun presentatie. 

Aan het eind van de les vraagt de leerkracht welke 

groepjes nog aanpassingen hebben gedaan bij hun 

huis en met welke reden. Ook vertelt de leerkracht 

dat in de volgende les de presentaties gehouden 

zullen worden.

VRAAGSUGGESTIES VOOR DE LESACTIVITEITEN IN LES 4

Lesactiviteit Vragen

Introductie

Presentatie  

voorbereiden

Wat willen jullie nog verbeteren aan jullie huis? Wat is jullie reden om dat aan te passen?
Welke punten zijn belangrijk om in de presentatie te vertellen? Vinden jullie het interessant om 
in de presentatie te vertellen…
• Hoe jullie ervoor gezorgd hebben dat het huis aan de gestelde eisen voldoet?
• Met welke reden jullie deze materialen hebben gekozen?
• Hoe je het huis gebouwd hebt?
• Wat je nog zou willen verbeteren aan het huis?
• Waarom het onderwerp in dit huis zou willen wonen?

Les 5
Presenteren

In deze les presenteren de leerlingen het ontwerp 

aan hun medeleerlingen. Daarvoor kunnen meer

dere werkvormen ingezet worden. Hieronder wor

den een aantal werkvormen beschreven waaruit de 

leerkracht kan kiezen.

Lesdoelen

• De leerlingen presenteren hun huis door middel 

van één van de werkvormen en beantwoorden 

hierbij de vragen:

 − Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat het 

huis aan de gestelde eisen voldoet?

 − Met welke reden hebben jullie deze materialen 

gekozen?

 − Hoe heb je het huis gebouwd?

 − Wat zou je nog willen verbeteren aan het huis?

 − Waarom zou het onderwerp in dit huis willen 

wonen?

• De leerlingen reflecteren op het ontwerpproces.

Lesactiviteiten

De leerkracht voert één van de presentatiewerkvor

men uit. De leerkracht eindigt de les met de vragen 

wat de leerlingen van de andere huizen vonden en 

welke dingen hun zijn opgevallen. Verder vraagt 

de leerkracht wat de leerlingen in deze vijf lessen 

geleerd hebben en wat ze het leukst vonden om te 

doen.
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WERKVORMEN DIE GEBRUIKT KUNNEN WORDEN VOOR HET PRESENTEREN

Werkvorm Uitvoering

Spreekbeurt De groepjes komen om de beurt voor de klas om het ontwerp klassikaal te
presenteren.

Markt in twee 

rondes

Bij elke ronde zitten enkele leerlingen uit het groepje bij hun ontwerp om daar dingen over te 
vertellen aan hun medeleerlingen, terwijl de andere groepsgenoten rondlopen om bij de andere 
huizen te kijken en vragen te
stellen. In ronde twee wisselen de leerlingen van rol.

Museum De leerlingen schrijven een kort verslag bij het ontwerp en leggen dat naast
hun ontwerp. Iedereen loopt door het museum om de ontwerpen en verslagen van klasgenoten 
te bekijken.

Film De leerlingen filmen gedurende de lessenserie het ontwerpproces en interviewen hun eigen 
groepje om de presentatievragen te beantwoorden.
Na montage worden de films aan de klas getoond.

VRAAGSUGGESTIES VOOR DE LESACTIVITEITEN IN LES 5

Lesactiviteit Vragen

Presentatie 

huis

Hoe hebben jullie ervoor gezorgd dat het huis aan de gestelde eisen voldoet?
Met welke reden hebben jullie deze materialen gekozen? Hoe heb je het huis gebouwd?
Wat zou je nog willen verbeteren aan het huis? Waarom zou het onderwerp in dit huis willen wo
nen? Wat heb je geleerd van de andere presentaties?

Reflecteren Wat vond je goed aan het huis van een ander groepje? Wat is je opgevallen aan het huis van een 
ander groepje? Wat heb je geleerd van het ontwerpen van een huis?
Wat vond je leuk aan het ontwerpen van een huis?
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Bijlage 1
Productieve vragen

Aandacht gerichte vragen hebben als doel de aan

dacht van kinderen ergens op te richten.

 − Is het je opgevallen dat… Wat vind je daarvan?

Vergelijkingsvragen

 − Wat zijn de verschillen van deze twee bladeren? 

Wat is hetzelfde aan deze twee stenen?

Tel- en meetvragen

 − Hoe veel? Hoe lang?

Actievragen zijn vragen die kinderen in actie zetten 

om te onderzoeken.

 − Wat gebeurt er als… (je het ijsklontje in warm wa-

ter legt?)

Probleemstellende vragen geven kinderen een 

uitdaging waarvan ze gaan onderzoeken hoe ze de 

uitdaging kunnen volbrengen. Hiervoor hebben ze 

bepaalde kennis of ervaring nodig.

 − Kan je een manier vinden om je touwtjestelefoon 

zuiverder te laten klinken? Hoe kan je een ge-

kleurde schaduw maken?

Vragen die onderzoek-
vaardigheden stimuleren

Observeren

 − Wat valt je op aan…?

 − Welke verschillen zie je tussen…?

 − Hoe kan je het verschil weten tussen… met je 

ogen dicht? Welk verschil zie je wanneer je door 

een microscoop kijkt?

Voorspellen

 − Waar denk je dat de bonen in veranderen? Wat 

denk je dat de bonen sneller laat groeien?

 − Wat denk je dat er gaat gebeuren als je ze water 

geeft zonder aarde?

 − Wat denk je dat er gaat gebeuren als je ze meer of 

minder water/licht/warmte geeft?

Plannen

 − Wat heb je nodig om dat te onderzoeken?

 − Hoe zorg je ervoor dat je zeker weet dat het de 

aarde is dat het plantje laat groeien en niet iets 

anders?

 − Waar ga je naar kijken om het antwoord op je 

vraag te vinden?

Interpreteren

 − Heb je een connectie gevonden tussen… (hoe snel 

de plant groeide en de hoeveelheid water/licht/

warmte)?

 − Welke connectie heb je gevonden?

 − Wat maakte het verschil… (waardoor het plantje 

snel groeide?)



37www.iederkindeentalent.nl/ool  |  ONTWERP EEN HUIS   GROEP 3-4 37

Bijlage 2
FILMFRAGMENTEN DIE IN LES 1 GEBRUIKT ZOUDEN KUNNEN WORDEN

Thema Film

Kasteel http://m.schooltv.nl/afleveringen/WO_NTR_429148

Pakjesfabriek Slot Marsepeinstein: Het mysterie van de pakjesfabriek

Huis Kerst-

man

http://www.schooltv.nl/video/denoordpoolhoeishetlevenopde
noordpool/

Winterslaap http://m.schooltv.nl/afleveringen/NPS_1208823

Pinguïn https://www.youtube.com/watch?v=z_xCNA4PLss
http://m.schooltv.nl/afleveringen/NPS_1197281

Pas geboren

dieren

http://m.schooltv.nl/afleveringen/TELEA_1055538
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Auto’s maken   
groep 3-4

Volgens SLO, Wetenschap en technologie (2015) leren leerlingen bij W&T 
specifieke begrippen uit de rekentaal te gebruiken, zoals:
• het juist formuleren van relaties zoals vergelijkingen en als/dan-

redeneringen; 
• het uitdrukken van grootheden zoals eenheden van gewicht (gram), 

volume (liter) of tijd (minuten);
• het beschrijven van meetresultaten in een grafiek of tabel. 
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Hiermee wordt de verwevenheid van taal en reke-

nen met W&T zichtbaar. Bij techniek, met name 

tijdens het ontwerpen en maken van producten, 

krijgen leerlingen te maken met besef en schatten 

van grootte, met besef van patronen, met besef van 

verhoudingen (schaal), met meten en met het ver-

werken van meetgegevens in tabellen of grafieken. 

Met rekenen zijn de leerlingen in groep 4 o.a. 

bezig met de inleiding naar de keersommen. Dat 

betekent dat ze sommen krijgen met context, zo-

als: drie stapels van vier boeken: hoeveel boeken 

hebben we dan? Daarnaast gaan de kinderen voor 

het eerst beginnen met meten en dan leren ze ook 

meten met een liniaal. 

Wij richten ons in onze lessenserie op de moeilij-

kere keersommen om aan te sluiten bij de begin-

situatie van de leerlingen en om ze uit te dagen. 

Daarnaast moeten de kinderen gaan meten, waar 

ze nog weinig mee hebben geoefend. De kinde-

ren leren ook te vergelijken door een prototype te 

vergroten. Deze lessenreeks is een mooie gele-

genheid om het meten buiten de methode om in 

praktijk te brengen. De kinderen hebben weinig er-

varing met wetenschap en techniek, maar kunnen 

wel samenwerken. Daarom zullen ze in de lessen-

reeks in groepjes werken, zodat ze elkaar kunnen 

helpen en van elkaar kunnen leren. We zullen de 

lessenreeks uitvoeren met het thema ‘reizen en 

voertuigen’. Om hierbij aan te sluiten hebben we 

de lessenreeks gemaakt rond het onderwerp au-

to’s en parkeren. 
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Les 1
Parkeerplaats

Beginsituatie leerlingen Doelen leerlingen

De kinderen kennen de cm al en hebben kennis ge
maakt met de liniaal om te meten. 

De kinderen hebben al vaker samengewerkt en kennen 
de regels van het samenwerken. 

Rekenen kerndoel 27
Basisbewerkingen vermenigvuldigen en delen.
• Betekenis geven aan de bewerking vermenigvul

digen aan de hand van concrete situaties waarin 
sprake is van ‘keer’; en van daaruit: kleine produc
ten berekenen op basis van herhaald optellen aan 
de hand van bijvoorbeeld even grote groepjes tellen, 
roosterpatronen en steeds even grote sprongen op 
de getallenlijn.

Lesdoelen 
• De leerlingen werken samen om uit te zoeken hoe 

de parkeervakken op de juiste manier op papier 
komen. Dit is zichtbaar aan dat alle kinderen in een 
groepje meedenken of iets aan het doen zijn.

• De leerlingen begrijpen dat de parkeervakken ver
deeld kunnen worden over het blad in twee rijen van 
5 (2 x 5 = 10, ze kunnen de keersom op de parkeer
plaats visualiseren (2 rijen van 5).) 

• De leerlingen begrijpen dat ze Het papier in de 
lengte in tweeën moeten delen om parkeervakken 
te krijgen van de juiste vorm. 

Productdoel
De leerlingen hebben een parkeerplaats gemaakt met 
10 even grote vakken verdeeld over het hele A4blad.

ONDERWIJSACTIVITEITEN

Inhoud en  
activiteiten-
beschrijving 

Introductie
De leerkracht vertelt: “We gaan een parkeerplaats met auto’s ontwerpen. Daarvoor gaan we 
eerst in het klein een parkeerplaats maken en auto’s maken en vervolgens gaan we de parkeer
plaats en de auto’s op de goede grootte maken. Deze les gaan we een parkeerplaats maken en 
de volgende les gaan we een auto maken. 

De parkeerplaats moet bestaan uit 10 vakken. Er moeten dus 10 auto’s kunnen parkeren. Elke 
vak moet even groot zijn en je moet het hele papier gebruiken. Je maakt de parkeerplaats met 
je groepje samen. Zorg ervoor dat iedereen van je groepje meedoet!” Voor extra duidelijkheid zet 
de leerkracht de eisen van de parkeerplaats op een rijtje op het bord. Deze blijven de hele les 
zichtbaar. Als er verder geen vragen zijn kunnen de kinderen beginnen. De leerlingen zitten al in 
groepjes of worden in groepjes ingedeeld van +/ 5 leerlingen. Elk groepje krijgt 1 A4 vel en elke 
leerling heeft een liniaal, een potlood en een gum. 
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Kern
De leerlingen zijn in groepjes aan het werk aan de opdracht. De leerlingen werken samen en 
onderzoeken met elkaar hoe ze de parkeerplaats moeten indelen. De leerkracht loopt rond om 
vragen te beantwoorden en om te kijken of ze tips of aanwijzingen kan geven. Als (bijna) alle 
groepjes moeite hebben met het maken van de parkeervakken, kan de leerkracht klassikaal een 
tip geven: “Deel het vel in tweeën. Hoeveel vakken komen er dan aan iedere kant?” (5) “Ja! Want 
welke keersom zit daarin verstopt?” (5x2 = 10).

Afsluiting
De leerlingen ruimen hun liniaal, potlood en gum op en houden hun papier in het groepje. De 
leerkracht bespreekt de opdracht met de leerlingen. De leerkracht vraagt aan een groepje: “Hoe 
hebben jullie het aangepakt?” Een groepje legt uit hoe zij het gedaan hebben. Daarna vraagt de 
leerkracht of er nog andere groepjes zijn die het op een andere manier gedaan hebben. De leer
kracht bespreekt met de klas hoe de parkeerplaats ingedeeld is: welke som zit erin verstopt? 5 
x 2. De leerkracht stelt ook de volgende vragen aan een aantal leerlingen:
“Wat hebben jullie geleerd?”
“Hoe verliep de samenwerking?”
“Begrijpt iedereen in het groepje nu wat jullie gedaan hebben?”

Didactische 
werkvorm(en) 

Vragen die de leerkracht kan stellen zijn:
• Hoe gaan jullie het doen/ hoe hebben jullie het gedaan?
• Zijn de parkeervakken even groot? Hoe kan je hiervoor zorgen?
• Hoe groot zijn jullie parkeervakken? Waarom?
• Hebben jullie het hele papier gebruikt? 

Als leerlingen moeite hebben met het meten met de liniaal, legt de leerkracht dit uit. “Je begint 
met meten bij de 0 op de liniaal. Leg de kant met de streepjes langs het stuk wat je wil meten.” 

De leerlingen moeten erachter komen dat ze het vel in de lengte in tweeën moeten delen en aan 
elke kant 5 parkeervakken te maken. Als de leerlingen dit niet zelf bedenken, kan de leerkracht 
vragen stellen om te zorgen dat ze hier zelf achter komen. Vragen die de leerkracht dan stelt is:
• Hoe ga je de 10 parkeervakken verdelen over het papier?
• Hoe groot moet een parkeervak zijn zodat het past?
• Welke vorm heeft een parkeervak?

Snappen de leerlingen het echt niet, dan geeft de leerkracht de tip: “Deel het vel in tweeën. 
Hoeveel vakken komen er dan aan iedere kant?” (5) “Ja! Want welke keersom zit daarin ver
stopt?” (5x2 = 10)

Als leerlingen wel bedenken om het vel in tweeën te delen, maar in de breedte, krijgen ze hele 
langwerpige parkeervakken. Om de leerlingen dan te sturen naar de goede oplossing, kan de 
leerkracht de volgende vragen stellen:
• Past een auto in een parkeervak met deze vorm?
• Hoeveel stoelen zitten er naast elkaar in een auto? Kan een auto dan heel lang en heel smal 

zijn?

De introductie van de les is klassikaal. De leerlingen moeten van de leerkracht horen wat we 
gaan doen en hoe. In de kern van de les werken de leerlingen in groepjes samen. De leerlingen 
zitten in heterogene groepjes en kunnen van elkaar leren en met elkaar samen overleggen over 
hoe ze het gaan aanpakken.

De afsluiting van de les is klassikaal, de leerkracht laat verschillende leerlingen aan het woord 
om te vertellen wat ze hebben gedaan en wat ze hebben geleerd. Zo kunnen de leerlingen kwijt 
wat ze willen delen over wat ze hebben gedaan in deze les en wordt er aandacht besteedt aan 
wat de leerlingen geleerd hebben van de les.
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Materiaal/  
Organisatie

Welk mate

riaal is daarbij 

nodig?

Wat regel je 

daarvoor?

De leerlingen hebben nodig:
• Potlood
• Gum
• Liniaal
• 1 Blanco A4vel per groepje

De leerlingen hebben standaard allemaal een potlood en een gum. Als de leerlingen niet alle
maal een liniaal hebben, zorgt de leerkracht dat er in ieder geval 1 liniaal per groepje beschik
baar is. De leerkracht zorgt dat voor aanvang van de les de A4blaadjes bij de hand zijn.

Tijdsduur De introductie van de les duurt 10 minuten. De kern van de les duurt 25 minuten. De afsluiting 
van de les duurt 10 minuten.

Les 2
Prototype

Beginsituatie leerlingen Doelen leerlingen

De leerlingen weten nog niet wat een prototype is. De 
leerlingen hebben al met klei gewerkt en weten hoe je 
verschillende vormen kunt maken met klei. De leerlin
gen hebben nog geen ervaring met het kleien van een 
vorm die ergens in moet passen (in dit geval een auto in 
een parkeervak). Dit is dus nieuw voor ze. 

De leerlingen hebben tijdens de vorige les in groepjes 
samengewerkt. Daarom wordt ervoor gekozen dat de 
kinderen weer in dezelfde groepjes zullen zitten.  

Rekenen Kerndoel 33
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met 
eenheden en maten,verkennen het vergelijken van de 
oppervlakte met platte objecten, maken kennis met 
vergelijkingsstrategieën zoals het op elkaar leggen, 
knippen, plakken en omstructureren.

N&T Kerndoel 45
De leerlingen leren oplossingen voor technische pro
blemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalue
ren. Hierin de leerlijn Materialen.

OOL Kerndoel
Ontwerpend leren: al doende een oplossing bedenken.

Procesdoel
• De leerlingen leren wat een prototype is.
• De leerlingen ontwerpen een prototype van klei. De 

leerlingen passen en meten zodat hun ontwerp in 
het parkeervak past. 
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ONDERWIJSACTIVITEITEN

Inhoud en 
activiteitenbe-
schrijving 

Introductie
De leerkracht vraagt aan de leerlingen of ze weten wat een prototype is. De leerkracht laat een 
aantal kinderen aan het woord en komt er zo achter of de leerlingen er al iets van weten.  

Daarna laat de leerkracht een filmpje van schoolTV zien: https://schooltv.nl/video/
watiseenprototypeeentestversievanjeproduct/#q=prototype  
De leerkracht vraagt: “wat hebben jullie gezien?” en bespreekt met de leerlingen dat je dus bij 
het maken van een prototype steeds gaat proberen of het de juiste maat is.  
De leerkracht laat nog een filmpje zien, om te laten zien hoe een ontwerp tot stand komt, met 
als voorbeeld hoe een architect dat doet: https://schooltv.nl/video/hetontwerpenvangebou
wennietalleenmeermetpenenpapier/#q=architect tot 0:30. De leerkracht vertelt: “Archi
tecten maken ook een soort prototype! Zij maken het op schaal: precies dezelfde verhouding als 
het echte gebouw. Het echte gebouw is bijvoorbeeld 100x zo groot!”
De leerkracht vertelt: “De vorige les hebben jullie al een prototype gemaakt: voor de parkeer
plaats! We hebben uitgezocht hoe de 10 parkeervakken verdeeld moeten worden over 1 A4. 
Straks zullen we een groter papier nemen om de echte parkeerplaats te maken. 
Nu gaan we een auto maken, die past op onze parkeerplaats! Aan de hand van de vorige les 
gaan we nu een prototype maken. Jullie krijgen allemaal je parkeerplaats terug, zodat je een 
prototype van klei kan maken van een auto, dat past in een parkeervak. Je mag helemaal zelf 
bedenken hoe hij eruitziet. Dit is een prototype voor een grotere auto, die we in de volgende les 
gaan maken.” De leerkracht bespreekt kort de regels die gelden bij het kleien, zoals het gebruik 
van een onderlegger. 

Kern 
De leerlingen krijgen allemaal een stuk klei, een onderlegger en per groepje wat “gereedschap” 
om mee te kleien. De leerlingen mogen zelf bedenken welke vorm de auto krijgt. De leerlingen 
passen en meten aan de hand van de parkeergarage hoe groot de auto moet worden. De leer
kracht loopt rond om te helpen waar nodig en om vragen te beantwoorden.

Afsluiting 
De leerlingen zetten hun werk veilig om te laten drogen op de door de leerkracht aangewezen 
plek. Alle spullen worden opgeruimd en de tafels schoongemaakt. De leerkracht bespreekt 
klassikaal wat de leerlingen hebben gemaakt. Passen de auto’s op het parkeervak? Waar heb je 
allemaal aan gedacht bij het maken van je auto? Hoe ziet je auto eruit? Conclusie: jullie hebben 
nu zelf ervaren hoe je een prototype maakt. Weten jullie nog wat een prototype is?
Volgende week gaan we een auto maken van kosteloos materiaal (eierdozen, flessen, melkpak
ken, doppen, wcrollen, etc.). Neem dus materialen mee van huis om hiervan een auto te kun
nen maken. 

Didactische 
werk vorm(en)

De introductie van de les is klassikaal. De leerlingen moeten van de leerkracht horen wat we 
gaan doen en hoe. 
In de kern van de les werken de leerlingen individueel aan hun prototype van de auto. De leerlin
gen zitten in groepjes en delen de parkeerplaats en het kleigereedschap.
De afsluiting van de les is klassikaal, de leerkracht laat verschillende leerlingen aan het woord 
om te vertellen wat ze hebben gedaan en wat ze hebben geleerd. Zo kunnen de leerlingen kwijt 
wat ze willen delen over wat ze hebben gedaan in deze les en wordt er aandacht besteed aan 
wat de leerlingen geleerd hebben van de les.

Materiaal/ 
Organisatie

De leerlingen hebben nodig:
• Hun parkeerplaats op een A4 die ze de vorige les hebben gemaakt. Als een groepje het niet 

gelukt was om de parkeerplaats te maken met 10 even grote parkeervakken op 1 vel, zorgt 
de leerkracht dat hij voordat de les begonnen is, een parkeerplaats heeft gemaakt voor dit 
groepje, zodat ze wel vanaf hetzelfde startpunt als de rest van de klas kunnen werken aan 
deze les
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• Een stuk klei voor elke leerling. De leerkracht zorgt dat er voordat de les begint voor ieder 
kind al een stukje klei klaarligt. Er is voor klei gekozen omdat hier gemakkelijk verschillende 
vormen mee gemaakt kunnen worden. De leerlingen hebben hier nog weinig mee gewerkt 
en dat maakt het een leuke afwisseling. Bovendien hebben leerlingen al veel ervaring met 
lego en knex. Van papier of karton is ingewikkeld om de vorm in 3D te maken.

• Per groepje gereedschap om mee te kleien: een onderlegger, een (bot) mesje, een roller, 
etc. Deze spullen legt de leerkracht ook klaar voordat de les begint 

Tijdsduur De introductie van de les duurt 15 min.
De kern van de les duurt 30 min. 
De afsluiting van de les duurt 15 min

Les 3
Parkeerplaats 4x groter

Beginsituatie leerlingen Doelen leerlingen

Rekenen Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aan
tallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, pro
centen en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en 
er in praktische situaties mee te rekenen.
• Vergroten en verkleinen van figuren.

Rekenen kerndoel 27
Basisbewerkingen vermenigvuldigen en delen
• Betekenis geven aan de bewerking vermenigvul

digen aan de hand van concrete situaties waarin 
sprake is van ‘keer’; en van daaruit: kleine produc
ten berekenen op basis van herhaald optellen aan 
de hand van bijvoorbeeld even grote groepjes tellen, 
roosterpatronen en steeds even grote sprongen op 
de getallenlijn.

Rekenen Kerndoel 32
De leerlingen leren eenvoudige meetkundige proble
men op te lossen.
• Representaties van de werkelijkheid via maquettes 

en eenvoudige plattegronden.

OOL kerndoel
Ontwerpen: De leerlingen gaan al doende een oplos
sing uitvoeren.

Productdoel
• De kinderen maken het prototype 4x groter.
• De kinderen maken de auto 4x groter.
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ONDERWIJSACTIVITEITEN

Inhoud en 
activiteiten-
beschrijving 

Introductie
De leerkracht vertelt: “Jullie krijgen een groot papier dat 4 keer zo groot is als jullie kleine par
keerplaats. Je gaat weer een parkeerplaats maken van 10 vakken. De vakken moeten dus ook 4 
keer zo groot worden. Alle vakken moeten even groot en het hele papier gebruiken. Je krijgt per 
groepje 1 papier, je moet dus goed samenwerken. Je krijgt je A4 parkeerplaats erbij, zodat je 
kan kijken wat 4 keer zo groot is.”
De leerlingen zitten al in groepjes of worden in groepjes ingedeeld van 3 a 5 leerlingen. Elk 
groepje krijgt 1 A4 vel en elke leerling heeft een liniaal, een potlood en een gum. 

Kern
De leerlingen zijn in groepjes aan het werk aan de opdracht. De leerlingen werken samen en 
onderzoeken met elkaar hoe groot de parkeervakken moeten worden als de parkeerplaats 4 
keer zo groot is. De leerkracht loopt rond om vragen te beantwoorden en om te kijken of ze tips 
of aanwijzingen kan geven.

Afsluiting
De leerlingen ruimen hun liniaal, potlood en gum op en houden hun papier in het groepje. De 
leerkracht bespreekt de opdracht met de leerlingen. De leerkracht vraagt aan een groepje: “Hoe 
hebben jullie het aangepakt?” Een groepje legt uit hoe zij het gedaan hebben. Daarna vraagt de 
leerkracht of er nog andere groepjes zijn die het op een andere manier gedaan hebben. De leer
kracht bespreekt met de klas wat ze gedaan hebben en vraagt: “Welke som zit erin verstopt?” 
, waarop de kinderen antwoorden: “ x 4”. De leerkracht stelt ook de volgende vragen aan een 
aantal leerlingen:
“Wat hebben jullie geleerd?”
“Hoe verliep de samenwerking?”
“Begrijpt iedereen in het groepje nu wat jullie gedaan hebben?”

Didactische 
werkvorm(en) 

De introductie van de les is klassikaal. De leerlingen moeten van de leerkracht horen wat we 
gaan doen en hoe. 
In de kern van de les werken de leerlingen in groepjes samen. De leerlingen zitten in heteroge
ne groepjes en kunnen van elkaar leren en met elkaar samen overleggen over hoe ze het gaan 
aanpakken.
De afsluiting van de les is klassikaal, de leerkracht laat verschillende leerlingen aan het woord 
om te vertellen wat ze hebben gedaan en wat ze hebben geleerd. Zo kunnen de leerlingen kwijt 
wat ze willen delen over wat ze hebben gedaan in deze les en wordt er aandacht besteed aan 
wat de leerlingen geleerd hebben van de les.

Materiaal/ 
Organisatie

Vragen die de leerkracht kan stellen bij het rondlopen langs de groepjes in de kern van de les:
• Wat gaan jullie doen/wat hebben jullie gedaan?
• Hoe maak je de parkeervakken 4 x zo groot?
• Hoe groot worden de parkeervakken?

De leerlingen hebben nodig:
• Potlood, gum, liniaal en 1 Blanco A2vel per groepje

De leerlingen hebben standaard allemaal een potlood en een gum. Als de leerlingen niet alle
maal een liniaal hebben, zorgt de leerkracht dat er in ieder geval 1 liniaal per groepje beschik
baar is. De leerkracht regelt dat voor aanvang van de les de A2bladen bij de hand zijn.

Tijdsduur De introductie van de les duurt 10 min.
De kern van de les duurt 20 min.
De afsluiting van de les duurt 10 min
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Les 4
Auto

Beginsituatie leerlingen Doelen leerlingen

Tijdens de vorige les hebben de kinderen een prototype 
gemaakt van klei. Nu gaan de leerlingen het prototype 
van de auto 4x groter maken. De leerlingen hebben 
verschillende recyclebare materialen verzameld. 
Het is belangrijk dat de kinderen voorzichtig werken 
met materialen zoals ijzerdraad, glas en hard karton, 
omdat je niet kunt knippen in deze materialen.  
De kinderen zullen weer in dezelfde groepjes zitten. 

Rekenen Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aan
tallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, pro
centen en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en 
er in praktische situaties mee te rekenen.
• Vergroten en verkleinen van figuren

N&T Kerndoel 45
Materialen: gebruik maken van verbruiksmaterialen

OOL Kerndoel
Ontwerpend leren: eenvoudige producten in elkaar 
zetten.

Lesdoelen
• De leerlingen passen en meten of hun auto past in 

het parkeervak op het A2vel.
• De leerlingen ontwerpen een auto met gerecycled 

materiaal: ze gebruiken dit ongewone materiaal om 
een auto te maken met 4 wielen en een zitgedeelte 
voor de bestuurder

Productdoel
De kinderen maken een auto die 4x keer groter is dan 
het prototype met verschillende materialen. 

ONDERWIJSACTIVITEITEN

Inhoud en  
activiteiten-
beschrijving 

Introductie
Jullie gaan een auto maken van de materialen die jullie hebben verzameld. De auto’s moeten 4 
keer zo groot zijn als jullie prototype. Uit welke onderdelen bestaat een auto? (Antwoorden van 
de kinderen). Conclusie: in ieder geval wielen en een zitgedeelte. Je mag helemaal zelf weten 
hoe je auto eruit ziet, maar je auto moet dus wel 4 keer groter zijn dan je prototype. Volgende 
week gaan we kijken of dit is gelukt aan de hand van een 4 keer zo grote parkeerplaats.

Kern
De leerkracht geeft instructie over op welke manier de materialen worden verdeeld over de kin
deren. Bijvoorbeeld: per groepje mogen kinderen komen kijken naar het materiaal en 3 dingen 
pakken. Als ze later meer materialen willen, mogen ze dat pakken als ieder groepje geweest is 
om materiaal te kiezen. Dan mogen er bijvoorbeeld maximaal 3 kinderen bij staan, anders wordt 
het te druk. Als alle kinderen materiaal hebben om een auto te bouwen, gaan de kinderen aan 
de slag. De prototypes van de kinderen worden op tafel gezet, zodat ze kunnen kijken hoe groot 
hun auto moet worden. De leerkracht loopt rond om leerlingen te helpen met hun idee en de 
uitvoering. Daarnaast let de leerkracht op hoe de leerlingen omgaan met het knippen en plak
ken.
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Afsluiting
De leerkracht geeft aan dat het tijd is om op te ruimen. De leerlingen ruimen de scharen en 
de lijm op en gooien alle snippers en resten materialen weg. De leerlingen maken de tafels 
schoon. De leerkracht loopt rond om aanwijzingen te geven. De leerkracht sluit de les af door 
een compliment te geven hoe er gewerkt is en hoe mooi de auto’s zijn geworden. De leerlingen 
mogen rondlopen om te kijken hoe alle auto’s zijn geworden. 
De leerkracht stelt nog klassikaal aan een aantal leerlingen de vraag: 
“Wat hebben jullie geleerd?” 
“Wat hebben jullie geleerd van deze les?” 
“En van alle lessen over de parkeerplaats en de auto’s?” 
“Vonden jullie het leuk?” 
“Wat vonden jullie moeilijk?” 

Didactische 
werkvorm(en)  

De introductie van de les is klassikaal. De leerlingen moeten van de leerkracht horen wat we 
gaan doen en hoe. 
In de kern van de les werken de leerlingen individueel aan hun auto. De leerlingen zitten in 
groepjes en kunnen elkaar ook helpen. De leerkracht loopt rond om te helpen.
De afsluiting van de les is klassikaal, de leerkracht laat verschillende leerlingen aan het woord 
om te vertellen wat ze hebben gedaan en wat ze hebben geleerd. Zo kunnen de leerlingen kwijt 
wat ze willen delen over wat ze hebben gedaan in deze les en wordt er aandacht besteed aan 
wat de leerlingen geleerd hebben van de les.

Materiaal/  
Organisatie 

Vragen die de leerkracht kan stellen bij het rondlopen langs de leerlingen in de kern van de les:
• Hoe wil je dat je auto eruit ziet?
• Welk materiaal wil je gebruiken?
• Hoe kun je ervoor zorgen dat je auto stevig staat?
• Wat zijn de wielen?
• Waar zit de bestuurder?

De leerlingen hebben nodig:
• Schaar
• Lijm
• Gerecycled materiaal (De leerlingen hebben materialen meegenomen van huis. De leer

kracht heeft een oproep gedaan bij de ouders of ze dit mee willen geven aan hun kinderen.)

Al het materiaal is ergens in de klas verzameld en staat klaar aan het begin van de les. De leer
kracht kan zelf ook materiaal meenemen.

Tijdsduur De introductie van de les duurt 10 min. De kern van de les duurt 45 min. De afsluiting van de les 
duurt 15 min
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Bouwen   
groep 3-4

Volgens Van Graft en Kemmers (2007) worden kinderen in het huidige 
onderwijs tekort gedaan omdat er een gebrek is aan een onderzoekende 
en ontwerpende aanpak binnen het wetenschap- en techniekonderwijs. 
In de wereld waarin wij nu leven is het van belang dat leerlingen een 
onderzoekende houding ontwikkelen en het is daarbij belangrijk dat deze 
houding en de verwondering van de leerlingen wordt aangemoedigd, maar 
dat er ook een richting aan gegeven wordt (Oosterheert & Keulen, 2011). 
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Ter voorbereiding op de maatschappij en om 

daarin staande te kunnen blijven, moet de leer-

ling voldoende gecijferd en geletterd zijn (Van den 

Brom-Snijders, Van den Berg, Hutten en Van Zan-

ten, 2014). Zij omschrijven gecijferdheid als volgt: 

het adequaat kunnen handelen en redeneren in 

alledaagse situaties waarin getallen en getalsma-

tige, meetkundige en wiskundige aspecten een rol 

spelen. In het rekenonderwijs wordt hier aandacht 

aan gegeven. Bij rekenen gaat het om het aanle-

ren van concrete vaardigheden, maar ook leren 

nadenken over situaties (Jonker & Wijers, 2016). 

Dit houdt onder andere in dat de leerling een pro-

bleemoplossend vermogen ontwikkelt (Van Den 

Bergh, 2013, 2014). Er kan geconstateerd worden 

dat er dan sprake is van een onderzoekende hou-

ding (Jonker & Wijers, 2016). Leerlingen kunnen 

deze kennis opdoen door in contact te komen met 

reken/wiskunde-problemen.  Zulke reken/wiskun-

de-problemen noemt men ook wel rijke reken-

problemen. Bij het aan de leerling voorleggen van 

rijke rekenproblemen bevordert de onderzoekende 

houding. Juist deze houding is van belang bij we-

tenschap- en techniekonderwijs. 

Door de rijke rekenproblemen krijgen de leerlin-

gen meer plezier in het rekenen, want het rekenen 

is praktijkgericht en vindt in een contextgebonden 

situatie plaats (Bekebrede & Spitz, 2016). De leer-

lingen in mijn klas zijn concreet ingesteld, dus een 

probleem in een context is veelzeggend voor hen. 

Rijke rekenproblemen zijn niet alleen goed voor 

de ontwikkeling van wiskundige vaardigheden, 

maar zorgen onder andere ook voor een positief 

pedagogisch klimaat (Lingard et al., 2001). Rijke 

rekenproblemen zijn dus een middel om aan de 

groepsvorming te werken; iets dat zeer belangrijk 

is in deze groep.

Bij de integratie van rekenen-wiskunde en W&T 

hebben lesontwerpen vaak een probleemkarak-

ter (Van Mulken, 2018). Dit houdt in dat het in de 

eerste instantie moet gaan om een situatie waar 

de leerlingen zich een voorstelling van kunnen 

maken en waarbij een duidelijke vraag gesteld kan 

worden die uitnodigend is om op zoek te gaan naar 

een oplossing. Volgens Oosterheert en Keulen 

(2011) begint goed onderwijs met een vraag of een 

probleem die via een zoektocht met ontdekkingen 

naar een antwoord leidt. De vraag moet zo gefor-

muleerd worden dat de leerlingen vrij zijn in de 

manier waarop zij het probleem zullen aanpakken 

(Van Mulken, 2018). Daarnaast is W&T gericht op 

de creativiteit van leerlingen, dus het is van belang 

dat het probleem hier een beroep op doet. Ook 

moeten de leerlingen de kans krijgen om iets uit te 

proberen. Dit kan zijn door met materiaal aan de 

gang te gaan, een tekening te maken of een bere-

kening uit te voeren (Van Mulken, 2018). 

Er komen twee kerndoelen aan bod in deze les, 

namelijk kerndoel 33 van rekenen/wiskunde en 

kerndoel 45 van oriëntatie op jezelf en de wereld. 

Bij kerndoel 33 zijn zij bezig met het leren meten 

en rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd 

geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, 

snelheid en temperatuur (Stichting Leerplan Ont-

wikkeling, 2009). Het tussendoel dat daar bij hoort 

voor de groepen 3 en 4 en dit lesontwerp is: ‘Ik kan 

met de liniaal de lengte van kleine objecten bepa-

len.’. Bovendien is het een geïntegreerde les, dus 

er wordt ook aandacht besteed aan kerndoel 45. 

Hierbij leren de leerlingen oplossen voor techni-

sche problemen te ontwerpen, uit te voeren en te 

evalueren (Stichting Leerplan Ontwikkeling, 2009).  

Het tussendoel hierbij is het kennen van de eigen-

schappen van verschillende soorten materiaal en 

weten hoe deze stevig gemaakt kunnen worden. 

Door de twee vakgebieden met elkaar te integre-

ren zullen deze elkaar versterken naar inhouden 

(leerstof), ontwikkeling van vaardigheden en hel-

pen bij het opbouwen van een onderzoekende hou-

ding (Van Graft, Klein Tank, & Beker, 2016).

Bij een praktische W&T-activiteit wordt er een 

koppeling gemaakt tussen kennis en vaardighe-

den. De leerlingen gaan praktisch aan de slag, zijn 

hands-on bezig, maar tegelijkertijd zijn zij bezig 
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met kennis over constructies. Het blijkt dat het 

voor de leerlingen een aanwinst is wanneer zij 

met hun handen aan de gang gaan, dus ‘hands-on’ 

werken. W&T is gericht op de creativiteit van leer-

lingen en het uitproberen van dingen (Van Mulken, 

2018). Twee elementen waardoor het belangrijk 

is om hands-on aan het werk te gaan. Daarnaast 

wordt aangegeven dat leerlingen tijd en ruimte 

nodig hebben om een onderzoekende houding te 

creëren.  Hoe meer leerlingen de ruimte krijgen 

om zelf na te denken en te onderzoeken, hoe meer 

ze leren (Jonker & Wijers, 2016). Dit is dan ook de 

reden dat wij tussen de verschillende elementen 

in de les de leerlingen de ruimte geven om zelf te 

experimenteren. Tevens komt dit weer terug in de 

OOL-didactiek waar er ook ruimte is voor aanrom-

melen, maar ook voor experimenteren (Van Graft 

& Kemmers, 2007; De Vaan & Marell, 2012). 

Jonker en Wijers (2016) geven aan dat we de on-

derzoekende houding van de leerlingen moeten 

stimuleren en vasthouden. En een rijke context 

speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom is ge-

kozen voor het bouwen van een toren. In Amster-

dam zien de leerlingen overal om hun heen hoge 

gebouwen staan, dus zij worden ermee gecon-

fronteerd. Daarbij is de tweede les gefocust op het 

bouwen van bruggen, bouwwerken die ook veel te 

zien zijn in Amsterdam. De lessen zijn zo ontwik-

keld dat ook bij de instructie de input van leerlin-

gen wordt gevraagd. Op deze manier zijn de leer-

lingen betrokken bij de instructie. Bovendien wordt 

de instructie kort gehouden doordat de opdracht 

makkelijk uit te leggen is: Bouw een toren/brug 

van papier. Een aantal voorwaarden worden daarbij 

gegeven; hierdoor kunnen de leerlingen snel aan 

de slag gaan en hoeven zij niet lang te luisteren. 

Ook de verschillende fasen van de OOL-didactiek 

zorgen voor een afwisseling in de les. 
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Les 1
Een toren van papier 

FASE 1 – INLEIDING/CONFRONTATIE  
(5 MIN).

• Doel van de les duidelijk maken.

• Inleiding: leerkracht laat één (of meerdere) kin

deren iets bouwen met lego/kapla of iets der

gelijks. Tijdens het bouwen en na het bouwen, 

bespreek je met de klas:

 − Wie bouwt er thuis wel eens? Waarmee 

bouw je dan? 

 − Hoe kan het dat dit niet omvalt?

 − Confrontatie: pak één los A4vel. Laat zien 

dat het vel omvalt als je het rechtop zet. 

FASE 2: AANROMMELEN (5 MIN). 

Opdracht: ieder kind krijgt één los A4vel. Probeer 

het papier te laten staan. 

Toevoeging: je mag het papier niet scheuren/verfrom-

melen of op de grond gooien. (NB: de kinderen mogen 

dus wel vouwen, maar het is leuk om dit detail weg te 

laten.)

Mogelijke uitdaging: verzin meerdere manieren. Geef 

deze kinderen eventueel extra papier. 

Geef de kinderen 2 minuten de tijd om individueel 

hiermee te experimenteren en kijk wat er gebeurt. 

FASE 3: PLAN MAKEN/UITVOEREN  
(7 MIN). 

• Leg het aanrommelen stil en focus op wat er 

gebeurd is. 

• Wat heb je gedaan? Hoe heb je dat gedaan? 

Waarom? 

• Teken de verschillende vormen op het bord om 

het constructieprincipe te benadrukken. 

• Nieuwe opdracht: je weet nu een beetje hoe je 

papier stevig kunt maken. Gebruik deze con

structies om in groepjes een zo hoog mogelijke 

toren te bouwen. Terwijl jullie bouwen, kom ik 

langs met een meetlint en meten we samen hoe 

hoog jullie toren al is. 

• Geef, zo nodig, een korte introductie over het 

meetlint. (voor groep 3 zeker van belang). 

• Plan maken: geef de kinderen 2 minuten de tijd 

om hun plannen uit te leggen aan elkaar. 

Benodigde materialen: 
 − Meetlint(en)
 − Wit papier

Voorbereiden: 
 − Groepjes van 2 of 3  maken. 
 − Een bak (o.i.d.) pakken waar het overgebleven 

papier in kan. 

DOELEN VAN DE LES

Lesdoel wetenschap & techniek
➔➔ Ik weet drie verschillende manieren om papier 

te laten staan.

Lesdoel rekenen & wiskunde
➔➔ Ik weet dat op een liniaal centimeters staan. 
➔➔ Ik weet dat ik met een liniaal de lengte van 

kleine objecten kan meten. 

Verdiepend lesdoel
➔➔ Ik kan met een liniaal de lengte van een bouw-

werk meten in centimeters. 

Samenwerkingsdoel 
➔➔ Ik kan uitleggen wat mijn plan is voor het bou-

wen van een toren en luisteren naar het plan 
van een ander.
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FASE 4: UITVOEREN 

• Geef de kinderen de tijd om te bouwen aan een 

toren. Terwijl zij dit doen, loop jij langs met 

een meetlint en meet je hoe hoog de toren is. 

Tijdens het meten benoem je steeds hoe je dit 

doet. De meetresultaten presenteer je op het 

bord. Dat kan op verschillende manier, bijvoor

beeld:

• Maak een tabel waarin elk groepje een eigen 

kolom heeft. Schrijf steeds de nieuwe meetre

sultaten op. 

• Schrijf de hoogste meting op het bord. (Stel er 

staat 60 centimeter op het bord van groepje 2 en 

groepje 3 haalt 80 centimeter, dan gaat 60 weg 

en 80 op het bord.)

FASE 5: TESTEN/AFSLUITEN 

• Leg de les stil en kijk samen met de kinderen 

naar de bouwwerken. Meet samen de drie 

hoogste bouwwerken. Benoem opnieuw duide

lijk hoe je werkt met een meetlint. 

• Zorg dat er zoveel mogelijk papier bewaard 

wordt tijdens het opruimen. Hier kan op gete

kend worden of iets dergelijks. 

• Evalueer de les met de kinderen: hoe vond je 

dat de les ging? Wat heb je geleerd/ontdekt? 

Wat werkte wel en wat werkte niet? 

EVALUEREN VAN DE LES

• Laat op het Digibord de doelen van de les nog 

eens zien. Lees ze voor.

• Laat de kinderen nadenken of ze de doelen heb

ben gehaald. Vraag de leerlingen hun hand op 

te steken als het eerste doel hebben gehaald. 

Ga zo alle doelen van de les af.

• Kies bij elk doel een (aantal) leerling(en) die hun 

vinger op hebben gestoken en een (aantal) leer

ling(en) die hun vinger niet op hebben gestoken.

• Je kunt ze hierbij de volgende vragen stellen:

 − Wat weet je nu dat je hiervoor niet wist?

 − Hoe weet je dat je dit doel (niet) hebt be

haald?

 − Hoe komt het je het wel/niet hebt behaald? 

 − Ging het samenwerken goed? Hoe kwam 

dat? Hebben jullie goed geluisterd naar el

kaar?
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Les 2
Een brug van papier

FASE 1 – INLEIDING/CONFRONTATIE  
(5 MIN).

• Doel van de les duidelijk maken. 

• Terugblik les 1: wat hebben we in de vorige les 

gedaan? Wat hebben we geleerd? 

• Inleiding: leerkracht laat plaatjes van bruggen 

zien. Wat zie je aan de verschillende soorten 

bruggen? Wat voor vormen zie je? Benoem de 

vormen die je ziet als de vorm die het is, bijvoor-

beeld een V-vorm of U-vorm. Op deze manier 

praat je al in de techniektaal die je de kinderen 

aan wil leren. 

• Benoem dat er in het midden van de brug geen 

steunpunt is. Waarom niet? 

• Wij gaan ook bruggen bouwen, daarvoor moeten 

eerst de tafels uit elkaar geschoven worden. Wij 

kozen voor 24 centimeter uit elkaar. Dit moeten 

de leerlingen zelf opmeten. Maak afspraken 

met de leerlingen over het verschuiven en zeg 

duidelijk dat er tijdens het bouwen steeds 24 

centimeter tussen de tafels moet blijven zitten. 

FASE 2: AANROMMELEN (2 MIN). 

• Probleem schetsen: laat zien dat je een los A4 

vel (zonder vouwen etc.) niet over de 24 centi

meter kan leggen, laat staan dat je er iets op 

kan leggen. 

• Opdracht: geef de kinderen individueel 1 minuut 

de tijd om te zorgen dat hun A4vel wel tussen 

de 24 centimeter blijft liggen. 

Benodigde materialen: 
 − Meetlint(en)
 − Wit papier 
 − PowerPoint 
 − MAB-staven, potloden of kapla

Voorbereiden: 
 − Groepjes van 2 of 3 maken. 

DOELEN VAN DE LES

Lesdoel wetenschap & techniek
➔➔ Ik weet dat ik verschillende soorten profielen 

(U,H, T, O, driehoek) kan gebruiken om papier 
stevigheid te geven. 

Lesdoel rekenen & wiskunde
➔➔ Ik kan met een meetlint de lengte tussen twee 

tafels meten. (Liniaal is ook prima)
➔➔ Ik weet dat ik stevigheid kan meten door mid-

del van gewichtjes. 

Verdiepend lesdoel
➔➔ Ik kan een tabel aflezen. 

Samenwerkingsdoel
➔➔ Ik kan uitleggen wat mijn plan is voor het bou-

wen van een toren en luisteren naar het plan 
van een ander.



55www.iederkindeentalent.nl/ool  |  BOUWEN   GROEP 3-4

FASE 3: PLAN MAKEN/UITVOEREN  
(5 MIN). 

• Na de minuut bespreek je de vormen die ge

maakt zijn. Wat voor vorm is dit? Kan het ook 

nog anders? Teken de gemaakte vormen op het 

bord. Benoem expliciet dat de brug stevig wordt 

door deze vormen. 

• Nieuwe opdracht: maak in groepjes in 5 minu

ten een zo stevig mogelijke brug met de vormen 

van het bord (of maak nieuwe vormen). Leg 

uit hoe je na 5 minuten stevigheid gaat testen. 

Namelijk, door te proberen hoeveel potloden/

MABstaven de brug kan houden… Na die test 

krijg je nog de kans om je brug te verbeteren. 

FASE 4: UITVOEREN 

• Geef de kinderen 5 minuten de tijd om te bou

wen aan de brug. Terwijl je langs de groepjes 

loopt, vraag je de kinderen welke vormen zij 

gebruiken. 

Groepje # potloden 
ronde 1 

# potloden 
ronde 2

1

2

3

4

5

Na 5 minuten wijs je per groepje iemand aan 

die mag meten. Hij/zij telt het aantal potloden/

MABstaven dat op de brug gelegd kan worden, 

totdat de brug instort. Hij/zij rapporteert dit aan 

de juf.

• Juf schrijft het aantal potloden per groepje in de 

tabel op het bord. Daarna krijgen de groepjes 

nog 5 minuten om hun brug te verbeteren. 

• Na 5 minuten wordt er opnieuw gemeten en 

gerapporteerd aan de juf. Je kan ervoor kiezen 

om hierna nog 5 minuten te bouwen en opnieuw 

te meten. 

FASE 5: TESTEN/AFSLUITEN 

• Laat na de laatste meetronde de kinderen op

ruimen. Bekijk samen de tabel op het bord. Wie 

had de meeste potloden? Wie is het gelukt zich

zelf te verbeteren? 

• Evalueer het bouwen van de bruggen. Wat voor 

vormen heb je gebruikt? Wat werkte het best? 

• Kijk samen terug op de lesdoelen. Heb je dit 

gedaan of geleerd? 

EVALUEREN VAN DE LES

• Laat op het Digibord de doelen van de les nog 

eens zien. Lees ze voor.

• Laat de kinderen nadenken of ze de doelen heb

ben gehaald. Vraag de leerlingen hun hand op 

te steken als het eerste doel hebben gehaald. 

Ga zo alle doelen van de les af.

• Kies bij elk doel een (aantal) leerling(en) die hun 

vinger op hebben gestoken en een (aantal) leer

ling(en) die hun vinger niet op hebben gestoken.

 − Je kunt ze hierbij de volgende vragen stellen:

 » Wat weet je nu dat je hiervoor niet wist?

 » Hoe weet je dat je dit doel (niet) hebt be

haald?

 » Hoe komt het je het wel/niet hebt be

haald? 

• Ging het samenwerken goed? Hoe kwam dat? 

Hebben jullie goed geluisterd naar elkaar?
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Lichaamsmeting 
groep 5-6

Een bekende specifieke leeractiviteit die je kunt ontwerpen om leerlingen 
te leren rekenen is de instructie. Na de instructie werken de kinderen 
zelfstandig. Maar de leerlingen kunnen ook aangezet worden tot het 
zelf ontdekken en zich eigen maken van bestaande rekenkundige kennis 
(Van Vugt & Wösten, 2013). Volgens Bakx, Ros en Bolhous (2017) kan het 
leren rekenen verdeeld worden in drie fasen, met daarbij verschillende 
leeractiviteiten. In de eerste fase worden leeractiviteiten ontwikkeld 
waarbij leerlingen met concreet materiaal rekenen en meten, zoals een 
liniaal om elkaars ledematen te meten. Volgens de theorie worden in de 
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volgende fase leeractiviteiten ingezet waarbij leer-

lingen leren rekenen en meten met een model. 

De leerlingen rekenen met behulp van schema-

tische voorstellingen die structuur en overzicht 

bieden, zoals een grafiek. Door middel van deze 

theorie heb ik een vervolgactiviteit bedacht zoals 

beschreven in lesontwerp 3. De leerlingen hebben 

hun lichaamslengte gemeten en vervolgens in een 

grafiek gezet. Door de grafiek konden de leerlin-

gen bijvoorbeeld aflezen wie de langste en wie de 

kortste van de klas is. In lesontwerp 1 ontdekken 

de leerlingen in groepjes wat er te zien is op een 

liniaal. Vervolgens hebben zij er een klassikale 

instructie over gekregen.Drie lessen gaan over het 

rekendomein meten. Hierin komen de begrippen 

referentiematen en standaardmaten voor. Het mee-

tonderwijs draait om zelf leren meten en kunnen 

rekenen en redeneren met meetgegevens. In het 

meetonderwijs wordt gewerkt aan de ontwikkeling 

van maatbesef: kinderen krijgen zicht op verschil-

lende maten, kunnen zich bij die maten een voor-

stelling maken en begrijpen de samenhang tussen 

de maten. Op www.tule.slo.nl wordt dit beschreven 

als ‘de introductie van de kilometer als standaard-

maat; koppeling van deze maat aan andere stan-

daardmaten (met name de meter) en aan een in de 

eigen omgeving verankerde referentiemaat’. Hier-

bij hoort kerndoel 33: ‘de leerlingen leren meten 

en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals 

bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, 

gewicht, snelheid en temperatuur’. In de les wor-

den de standaardmaten millimeter, centimeter, 

decimeter, meter, en kilometer uitgelegd. Hierbij 

worden referentiematen besproken. Bijvoorbeeld: 

de leerlingen denken bij meter aan een grote stap.

De leerlijn meten start in de onderbouw met ver-

kenning van grootheden en gaat van vergelijken en 

ordenen via afpassen met een maateenheid naar 

aflezen van een meetinstrument. Leerlingen doen 

ervaringen op met het organiseren van meethan-

delingen. Ze ontdekken de noodzaak om afspraken 

te maken over te hanteren maten. Vanaf ongeveer 

groep 4 leren kinderen standaardmaten gebrui-

ken, zoals meter, liter en kilogram. Ze leren een 

passende maat te kiezen en leren de tientallige 

samenhang van maten binnen een grootheid ken-

nen. Bij die maten ontwikkelen ze meetreferenties. 

In hogere groepen verwerven kinderen inzicht 

in de opbouw van het metriek stelstel; ze leren 

meetgegevens van metingen en bij het optreden 

van meetfouten. Verder leren de kinderen rekenen 

en redeneren met meetgetallen in allerlei toepas-

singssituaties. 

Jonge kinderen zijn bezig met het verkennen van 

de (getallen)wereld om hen heen. Spelenderwijs 

ervaren ze dat sommige situaties aanleiding geven 

tot tellen. Ook komen ze in aanraking met ver-

schillen tussen voorwerpen of personen (andere 

kinderen) en beginnen ze te vergelijken. Bijvoor-

beeld wie het grootste is in de klas, wie het verst 

kan springen of welke slinger langer is. In het 

meetonderwijs staat vanaf groep 1 het ontluikend 

maatbesef centraal; kinderen leren verschijnselen 

en situaties uit het alledaagse leven kwantitatief 

(getalsmatig) te benaderen. Ze leren bijvoorbeeld 

te herkennen welke grootheden in specifieke 

meetsituaties aan de orde zijn en dat er verschil-

lende maten zijn, zoals stap, hand, dag en jaar. Wat 

de kinderen hierover leren bij de ene grootheid 

komt van dan van pas bij het leren meten bij ande-

re grootheden.

Onderzoekend en  
ontwerpend leren

In de lessen over meten wordt er meer aandacht 

besteed aan het onderzoekend leren. OOL is een 

methodiek waarmee leerlingen interactief kennis 

verwerven. Ze ontwikkelen verschillende onder-

zoeks- en ontwerpvaardigheden. Ook ontwikkelen 

de leerlingen belangrijke concepten en wordt er 

aandacht besteed aan vakoverstijgende vaardighe-

den. In de lessen besteden we niet aan elke stap 

aandacht, omdat OOL nog in het begin best pittig 

voor ze kan zijn. 
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Confrontatie: De leerlingen maken kennis met het 

onderwerp meten. Aan de hand van de materialen, 

moesten de leerlingen raden waar het onderwerp 

over zou kunnen gaan. Door te kijken naar de film-

pjes over meten, worden de kinderen geprikkeld 

om na te denken over zaken die te maken hebben 

over het onderwerp. 

Verkennen: De leerlingen verkennen de liniaal 

door te kijken wat er te zien is. Dit wordt in twee-

tal met elkaar besproken. Vervolgens worden er 

vragen gesteld die de leerkracht van tevoren heeft 

opgesteld. Deze worden klassikaal besproken. 

Opzetten experiment: De materialen worden al 

van te voren door de leerkracht klaargelegd.

Uitvoeren experiment: In tweetallen meten de 

leerlingen elkaars lengtematen aan de hand van 

werkbladen.

Concluderen: De leerlingen beantwoorden de vra-

gen en stellen deze vast.

Communiceren: De werkbladen over meten wor-

den nabesproken. Door de leerkracht worden er 

vragen gesteld. De leerlingen beantwoorden de 

vragen. Dit is het moment om de les te evalueren.

Verbreden: na het eerste lesontwerp, maken we 

een volgende lesontwerp waarbij we extra referen-

tiematen laten leren.
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erdiepen              Confrontatie                Verkennen

Concluderen                                        
      

     
 Opze
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Onderzoekend leren
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Experiment

Figuur 4 OOL heeft een vaste cyclus die houvast biedt 
(Van Graft & Kemmers, 2007). 
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Les 1
Beginsituatie leerlingen Doelen leerlingen

De leerlingen hebben eerder lessen gehad over meten, 
maar hebben nooit eerder hun lengtematen gemeten. 
Zij hebben meters, kilometer, cm besproken, maar 
hebben nog moeite met het herkennen van de maten. 
Referentiematen aanleren is mijn doel, waardoor zij 
kunnen herinneren als ze denken aan een mm.

De leerlingen leren meten, ze leren wat een mm, cm, 
meter en km is. (rekenen)

Kerndoel 33 
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met 
eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, 
oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur 
(leerlijn: lengte en omtrek).

De leerlingen kunnen hun lichaamslengte meten door 
middel van samen te werken. (N&T)

Kerndoel 41 
De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en 
mensen en over de vorm en functie van hun onderde
len. (leerlijn: het eigen lichaam)

De leerlingen gebruiken het meetinstrument op de 
juiste manier. (OOL)
De leerlingen kunnen werken met hulpmiddelen van 
meten. (OOL)

leerlijn
onderzoekend leren, experimenteren
De leerlingen maken de werkbladen samen met hun 
maatje.

ONDERWIJSACTIVITEITEN

Inhoud en 

activiteiten-

beschrijving

Inleiding:
Voordat ik begin met de les, bespreek ik de regels met de kinderen. Op het digibord heb ik ver
schillende soorten instrumenten van meten (plaatjes). Ik vraag de leerlingen waar de les over 
zal gaan. Vervolgens mogen ze hun liniaal pakken en goed kijken wat er te zien is op een liniaal. 
Ze krijgen hier één minuut voor (warmingup) en mogen met zijn buurman of buurvrouw over
leggen. Daarna stel ik de volgende vragen aan de leerlingen:
• Wat is er te zien op een liniaal?
• Waar gebruik je hem voor?
• Hoe noemen we de lange streepjes met getallen erop? (cm)
• Hoe noemen we het stukje tussen twee lange streepjes? (1 cm)
• Hoe noemen we de korte streepjes? (mm)
• Hoe noemen we het stukje tussen 2 korte streepjes? (1 mm)
• Hoeveel van die centimeters zitten er op een liniaal? 
• Wat is een bordliniaal en een rolmaat?
• Waar denk je aan bij 1 meter? (een grote stap)
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Ze krijgen te horen wat ze vandaag gaan leren. Daarna bekijken ze een kort filmpje over de cen
timeter en meter.  Ik vertel wat er zo handig is aan centimeters; je kunt aangeven hoe lang een 
voorwerp is. Daarnaast schrijf ik op het bord ‘centimeter’ met de afkorting ‘cm’. 
Als voorbeeld mogen ze het rekenboek met hun liniaal gaan meten en zeggen hoeveel centi
meter het is (misschien zijn er verschillende antwoorden). Ik vraag aan de kinderen hoe ze het 
beste kunnen meten (dus dat het echt begint bij nul). 

Kern
In de kern mogen de kinderen in tweetallen de lengtematen opmeten met een lintmaat. Hier
voor krijgen zij twee werkbladen en schrijven de antwoorden op de werkbladen. Ondertussen 
loop ik rond en kijk of de kinderen op de juiste manier meten. Als tweetallen eerder klaar zijn 
met hun opdracht, mogen ze voorwerpen in de klas gaan opmeten en opschrijven. 

Afsluiting
Bij de afsluiting zullen we de les over meten nabespreken. Ik vraag of het gelukt is, welke 
lengtematen/voorwerpen ze hebben gemeten, welke lengtemaat/voorwerp het kortste en het 
langste is. Ook vraag ik hoe de samenwerking verliep en wat ze van de les vonden (moeilijk of 
juist makkelijk en wat er dan precies moeilijk of makkelijk was). Dit is het moment om de les te 
evalueren.

Didactische 

werkvorm(en) 

Inleiding
In de inleiding van de les wordt er een klassikale uitleg gegeven door de juf. In tweetallen be
spreken ze wat er te zien is op een liniaal (interactie, instructie en opdrachtvorm). OOL: intro
ductie (leerlingen worden geconfronteerd met een vraag) en verkennen (er wordt onderzocht 
welke kennis de leerlingen al hebben over de vraag) 

Kern
Deels klassikaal en deels in tweetallen (opdrachtvorm). Kinderen maken in tweetallen de werk
bladen. OOL: opzetten en uitvoeren van een experiment 

Afsluiting
Klassikale slot (interactievorm). We bespreken gezamenlijk de resultaten van het onderzoek. 
OOL: concluderen door middel van nabespreken (http://downloads.slo.nl/Documenten/LOOLba
sis.pdf).

Materiaal Inleiding
http://rekenvideos.yurls.net/nl/page/957785 horloge, telefoon om filmen, timetimer, stoplicht, 
stemkaart, meetlat, rolmaat, bordliniaal, liniaal, (papieren)meetlint, rekenboeken en Power
Pointpresentatie.

Kern
Werkbladen, meetlinten, extra notitiebladen om voorwerpen op te schrijven, rolmaat, liniaal 

Organisatie Inleiding
De materialen die hierboven zijn beschreven, worden klaargezet op de instructietafel. Het film
pje staat klaar om het af te spelen. 

Kern
Opdrachten over lengtematen op twee werkbladen geprint en de meetlinten staan klaar.

Afsluiting
Als zij klaar zijn met de opdrachten, zal ik ze aan de hulpjes vragen om het op te halen.
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Tijdsduur Inleiding: Omdat het de eerste les is over lengtematen, en omdat ik wil achterhalen hoe de be
ginsituatie is, duurt dit langer dan normaal; 20 minuten 

Kern: 25 minuten  

Afsluiting: 10 minuten
Totaal: 55 minuten

Uit bovenstaande evaluaties trek je conclusies voor het vervolg. Welke lesactiviteit zou hierna 
gegeven kunnen worden?

Een vervolgactiviteit is dat de leerlingen in groepjes een poster maken. De bedoeling is dat de leerlingen de plaatjes 
voor zich krijgen, die we al eerder hebben besproken. Ook is er een blad met de lengtematen: m, cm en mm. De 
leerlingen knippen de plaatjes uit en plakken het bij de juiste lengtematen.
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Les 2
Beginsituatie leerlingen Doelen leerlingen

Deze les sluit aan bij de vorige les. De beginsituatie is 
ongeveer dezelfde. Alleen hebben de leerlingen meer 
uitleg gekregen over meten. De behaalde doelen van 
les 1 komen er bij.

De leerlingen leren meten, ze leren de referentiematen: 
mm, cm, dm, m en km. (rekenen) 
De leerlingen leren het classificeren van de juiste refe
rentiematen. (rekenen)

Kerndoel 33
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met 
eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, 
oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur 
(leerlijn: lengte en omtrek).

leerlijn
onderzoekend leren, waarnemen 

De leerlingen maken de werkbladen in viertal.

ONDERWIJSACTIVITEITEN

Inhoud en 

activiteiten-

beschrijving 

Inleiding
Voordat ik met de les begin, bespreek ik de regels met kinderen. Vervolgens wordt er een te
rugblik gedaan naar de voorafgaande les. De les ging over lengtematen en dit keer gaan we het 
hebben over referentiematen. De kinderen bekijken een video over referentiematen. De volgen
de vragen worden gesteld aan de leerlingen: 
• Waar denk je aan bij 1 mm?
• Waar denk je aan bij 1 cm?
• Waar denk je aan bij 1 dm?
• Waar denk je aan bij 1 m?
• Waar denk je aan bij 1 km?

Deze vragen kunnen zij beantwoorden aan de hand van de informatie die ze krijgen van de beke
ken video.

Kern
Op het digibord worden verschillende soorten plaatjes van referentiematen laten zien. Dit be
spreken we kort en vervolgens krijgen ze de opdracht om deze plaatjes bij de juiste standaard
maten te plaatsen. Een voorbeeld is een plaatje met de dikte van een nagel. Deze wordt door 
de leerlingen geplaatst bij de standaardmaten mm. De opdracht wordt in viertal gemaakt. Per 
viertal krijgen zij een A3formaat papier. Hierop worden de plaatjes geplakt bij de juiste stan
daardmaten, zoals: mm, cm, dm, m en km.

Afsluiting
Bij de afsluiting zullen we de gemaakte posters bespreken. Per groepje wordt dit kort gepresen
teerd. Ook vraag ik hoe de samenwerking verliep en wat ze van de les vonden. Dit is het moment 
om de les te evalueren.
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Didactische 

werkvorm(en) 

Inleiding
In de inleiding van de les wordt er een klassikale uitleg gegeven door de juf. OOL: introductie 
(leerlingen worden geconfronteerd met een vraag) en verkennen (er wordt onderzocht welke 
kennis de leerlingen al hebben over de vraag.

Kern
Deels klassikaal en deels in viertallen (opdrachtvorm). Kinderen maken in viertallen een poster. 
OOL: opzetten en uitvoeren van een experiment. 

Afsluiting
Klassikale slot (interactievorm). We bespreken gezamenlijk de resultaten van gemaakte posters. 
OOL: concluderen (http://downloads.slo.nl/Documenten/LOOLbasis.pdf).

Materiaal Inleiding
https://www.youtube.com/watch?v=KCabFvfdgqw 

Kern
A3formaat papier per viertal, plaatjes over referentiematen zoals: de dikte van een nagel, de 
lengte van een kast, een weg, een usbstick, een microfoon etc.
Een bijlage is toegevoegd, genaamd: “voorbeelden referentiematen”.

Afsluiting
de posters van de leerlingen.

Organisatie Inleiding
De materialen die hierboven zijn beschreven, worden geopend op het digibord. Het filmpje staat 
klaar om het af te spelen.

Kern
plaatjes gezocht over referentiematen per standaardmaat.

Afsluiting
de posters van de leerlingen ophangen.

Tijdsduur Inleiding: 15 minuten
Kern:  30 minuten  
Afsluiting:  10 minuten
Totaal: 55 minuten

Uit bovenstaande evaluaties trek je conclusies voor het vervolg. Welke lesactiviteit zou hierna 
gegeven kunnen worden?

Een vervolgactiviteit is dat de leerlingen in groepjes een poster maken. De bedoeling is dat de leerlingen de plaatjes 
voor zich krijgen, die we al eerder hebben besproken. Ook is er een blad met de lengtematen: m, cm en mm. De 
leerlingen knippen de plaatjes uit en plakken het bij de juiste lengtematen. 
Of een vervolgactiviteit kan zijn dat de leerlingen hun ledematen met en het in een grafiek plaatsen. Zij kunnen een 
grafiek aflezen en de verschillen en overeenkomsten van de andere klasgenoten zien.
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Les 3  
Beginsituatie leerlingen Doelen leerlingen

Deze les sluit aan bij de vorige les. De behaalde doelen 
van les 2 komen er bij.

• De leerlingen meten in tweetal hun lengtematen 
met een maatrol.

• De leerlingen rekenen met behulp van schema
tische voorstellingen die structuur en overzicht 
bieden.

• De leerlingen herhalen de maateenheden centime
ter en meter en leren dat deze twee maateenheden 
met elkaar te maken hebben. Voorbeeld: 100 centi
meter is hetzelfde als 1 meter.

Kerndoel 33
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met 
eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, 
oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur 
(leerlijn: lengte en omtrek).

leerlijn
onderzoekend leren, waarnemen
De leerlingen maken de werkbladen in viertal.

ONDERWIJSACTIVITEITEN

Inhoud en 

activiteiten-

beschrijving 

Volgens Bakx, Ros en Bolhous (2017) worden in de derde fase leeractiviteiten ingezet waarbij 
leerlingen leren rekenen en meten met een model. De leerlingen rekenen met behulp van sche
matische voorstellingen die structuur en overzicht bieden, zoals een grafiek. Vanuit deze theorie 
is de vervolgactiviteit opgezet. Voordat we beginnen met deze les hebben de leerlingen een 
terugblik gedaan naar de onderwerpen van lesontwerp 1 en 2. Er is herhaald wat we klassikaal 
hebben gedaan met meten. Er zijn begrippen nogmaals besproken, zoals referentiematen en 
lengtematen. De leerlingen hebben hun lichaamslengte gemeten en vervolgens in een grafiek 
gezet. Door de grafiek konden de leerlingen bijvoorbeeld aflezen wie de langste en wie de kort
ste van de klas is. Links van de grafiek staat in verticale vorm van 0 t/m 200 centimeter in stap
pen van 10. Hierbij leren de leerlingen ook dat bijvoorbeeld 100 cm hetzelfde is als 1 meter.
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Werkblad les 1
• 10 vingers meten. De leerlingen meten zelf 

hun 10 vingers met een liniaal. Per vinger wordt 

er gemeten vanaf de eerste knokkel tot aan de 

vingertop. Vervolgens wordt het in cm in een 

diagram verwerkt door de kinderen zelf. 

• Lichaamslengte meten. Ten eerste meten de 

leerlingen in een groepje van 2 tot 4, met een 

rolmaat, elkaars lichaamslengte in cm. Als de 

leerkracht merkt dat het niet nauwkeurig wordt 

gemeten, dan worden de punten besproken die 

hieronder zijn beschreven. De leerkracht hangt 

een A2poster met een beginnetje van een 

klassikale grafiek aan de deur. Op deze poster 

staan in een horizontale lijn de namen van de 

kinderen en op de verticale lijn getallen in cm. 

Als voorbeeld heeft de leerkracht haar eigen 

lichaam gemeten en de metingen opgeschreven 

en getekend in een grafiek, op de A2 poster. 

Vervolgens doen de leerlingen hetzelfde.

Bespreekpunten

• Vragen aan de leerlingen: “Hoe kun je ervoor 

zorgen dat je nauwkeurig de lichaamslengte 

meet ?” 

(Antwoorden kunnen verschillen; bv: schoenen 

uit, rechtop staan, tegen de muur aan staan 

etc.)

• Het metrieke stelsel uitleggen door middel van 

voorbeelden zoals: ‘een hand is ongeveer een 

decimeter. (voorbeeld afgebeeld hieronder, bij 

bronnen)

Uiteindelijk worden verschillende metingen van 

leerlingen zichtbaar gemaakt.

Bronnen:

https://www.medi.nl/fileadmin/Storage/ 

Documents/Aanmeetinstructies_circaid_arm.pdf
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Werkblad les 2
Het werkblad bij het tweede lesontwerp.
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Tijdmeting   
groep 5-6

Het verbinden van rekenen en wetenschap en techniek is krachtig omdat 
bij onderzoek in de meeste gevallen het verzamelen en weergeven van 
meetgegevens toch al centraal staat en doordat bij het onderzoeken van 
de leefwereld van het kind het mathematiseren een sterke contextuele 
betekenis krijgt. Omdat je bij onderzoeken procesmatig bezig bent, vraagt 
het om andere kwaliteiten. Zoals het goed meten, vastleggen en ordenen 
van je resultaten en deze overzichtelijk kunnen weergeven. In feite levert 
rekenen-wiskunde twee gereedschappen om onderzoek mee te doen  
(Van Galen & Jonker, 2013):
• Tellen en meten zodat je getalsmatig onderzoek kan uitvoeren;
• Meetkunde om te redereneren over ruimte en vormen. 
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OOL is het door verwondering ontdekken waarom 

de wereld is zoals zij is. Door de cyclus te hanteren, 

kruipen leerlingen in de huid van een echte weten-

schapper. Welke cyclus je hanteert, is afhankelijk 

van het soort les dat je geeft. Wat je precies leert 

(en dus als doel kan stellen) bij OOL is verdeeld 

in drie centrale componenten: kennis, houding en 

wetenschappelijke vaardigheden en denkwijzen.

Door vast te houden aan de cyclus ben je er ze-

ker van dat je wetenschappelijk werkt. Het idee 

van de cyclus is dat deze toepasbaar is ongeacht 

het vertrekpunt. Doelen die onder de componen-

ten vaardigheden en denkwijzen vallen, zijn er op 

gericht om kinderen in te leiden in de cyclus (van 

ontwerpen of onderzoeken). De kenniscomponent 

verwijst naar de begrippen en concepten die aange-

leerd worden. De begrippen/concepten die aan bod 

komen tijdens een les of lessenreeks, zijn verbon-

den aan één of meer wereld-oriënterende vakken. 

Daarnaast wordt er bewust gebruik gemaakt van 

dimensies om die kennis verder in te perken. Tot 

slot heeft houding te maken met alles waar een 

kind controle op uitoefent en wat bijdraagt aan het 

succes van de les. Het gaat dan onder andere om 

hoe gemotiveerd het kind is om tot een antwoord 

te komen, hoe nieuwsgierig het kind is, hoe sociaal 

hij is naar anderen en hoe kritisch het kind is over 

wat hij doet en waarneemt (Van Graft, Klein Tank 

en Beker, 2018). Houding heeft uiteraard ook sterk 

te maken met de probleem-context van je les. In de 

theorie wordt dit geduid met het idee van learning by 

inquiry. Hoe beter de context te begrijpen is van wat 

een leerling doet, hoe effectiever je les is (Richard 

Suchman, 1965).

Goed OOL-onderwijs kent een aantal eigenschap-

pen:

• De focus ligt op het leerproces en er zijn meer-

dere uitkomsten mogelijk;

• De leerlingen werken probleemgericht; ze wil-

len een antwoord vinden;

• Leerlingen krijgen de kans zelf tot originele, 

vindingrijke oplossingen te komen

• Er is sprake van zinvolle samenwerking binnen 

een projectgroep (vaak 2 tot 4 leerlingen).

Om OOL-onderwijs nog krachtiger te maken, is het 

van belang dat de leerkracht de vragen voorbereidt 

om te sturen en die vragen stelt op het juiste mo-

ment. Grofweg kunnen vragen ingezet worden om 

a) voorkennis te inventariseren en te achterhalen 

wat de denkwijze is; b) betrokkenheid te vergroten 

en nieuwsgierigheid te wekken en c) het denken en 

redeneren te stimuleren en kinderen te helpen die 

stagneren. Bij het stellen van vragen aan en praten 

met leerlingen is het een risico overigens om a) 

te vergeten om leerlingen ook met elkaar te laten 

praten in plaats van alleen met jou en b) kinderen 

niet voldoende tijd te geven om na te denken. Dus 

als je je bewust blijft van deze punten, is de leer-

winst waarschijnlijk groter (School Aan Zet, 2013).

Leerkrachten hebben de neiging om veel ver-

klaringsvragen te stellen (‘weet je hoe het komt 

dat…’) om het denken te sturen. Maar de realiteit 

is dat dit eigenlijk weinig oplevert. Het is nuttiger 

om vragen te stellen die voorspellend zijn, of ope-

rationeel van aard.

Voorspellende vragen zijn gericht op heen-en-

weer denken; er wordt bij deze vragen een (toets-

bare) voorspelling gedaan. Het voordeel van deze 

wijze van vraagstelling is dat bestaande concepten 

geopend worden. De vraagstelling wordt dus geïn-

terpreteerd op het eigen niveau en op basis van de 

eigen ervaring.

Operationele vragen zijn van fundamenteel belang 

voor het aansturen van het leerproces. Ze nodigen 

uit om iets te doen, tot een bepaalde ontdekking of 

een antwoord te komen. In feite stuur je met een 

operationele vraag op een handeling, terwijl een 

voorspellende vraag stuurt op het conceptualise-

ren van een idee.

Operationele vragen zijn onderverdeeld in twee 

categorieën: direct uitvoerbare en onderzoekbare 
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vragen. De direct uitvoerbare vragen (ook wel ver-

kenningsvragen) zijn vragen als ‘wat zie je?’. On-

derzoekbare vragen zijn gericht op het vaststellen 

van gevolgen (wat gebeurt er als…), oorzaken (hoe 

kun je…) of relaties (wat is het verband…). Deze 

vragen lopen op in moeilijkheid.

Bij wetenschap en techniek is het van belang dat 

kinderen niet alleen met hun handen bezig zijn, 

maar ook uitgelokt worden om na te denken over 

het waarom. Omgekeerd moet het ook niet zo zijn 

dat leerlingen alleen redeneren, zonder dat er vol-

doende kans is om ervaringen op te doen. Er moet 

dus een balans zijn van hands-on en minds-on 

activiteiten. Dit is een belangrijke voorwaarde om 

nieuwe concepten te verwerkelijken. (De Vaan & 

Marell, 2012)

Begeleiding is hoe dan ook belangrijk, want kin-

deren mogen niet de meest essentiële aspecten 

van de wetenschappelijke werkwijze uit het oog 

verliezen. Een werkblad kan daarbij helpen. Je 

structureer denken en handelen van leerlingen 

met vragen en opdrachten die gericht zijn op:

• Wat ga je veranderen?

• Wat blijft er hetzelfde?

• Wat ga je precies vergelijken of meten?

• Hoe verzamel je resultaten?

Bij gebruik van werkbladen is het wel belangrijk te 

beseffen dat werkbladen ook vaak als blok aan het 

been gezien worden. Ze moeten daarom vlot aan-

zetten tot handelen en niet te veel (en niet alleen 

maar) tekst bevatten. En natuurlijk moet je iets 

met die ingevulde werkbladen doen; als er niets 

wordt gedaan met de genoteerde antwoorden, dan 

wordt de activiteit an sich ook niet als heel zinvol 

ervaren (De Vaan & Marell, 2012).

Rekenen-wiskunde

Een wiskundig probleem oplossen gaat in drie 

stappen (Drieslagmodel; Oonk & Keijzer, 2013):

1. Om van de context tot een bewerking te komen, 

moet de leerling mathematiseren

2. Om van de bewerking tot een uitkomst te ko-

men, moet de leerling zijn plan uitvoeren

3. Om te bepalen of de verkregen opdracht ook 

echt beantwoord is, moet hij terugblikken

Om de situatie te mathematiseren is in eerste 

instantie de vraag of de context voldoende beteke-

nisvol is; kunnen we veronderstellen dat het kind 

de context begrijpt en er interesse voor heeft? Zo 

ja, dan is de vraag 1) of het kind voldoende inzicht 

heeft om het probleem op te lossen; het gaat dan 

om de vertrouwdheid met rekenen-wiskunde, ook 

wel gecijferdheid genoemd en 2) of het kind de 

juiste rekenvaardigheden bezit.
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Om de mogelijkheden van kinderen op het gebied 

van rekenen wiskunde naar een hoger plan te 

brengen, is het voorwaardelijk dat kinderen eerst 

de belangrijkste kerninzichten verwerven. In ‘Re-

kenen-wiskunde in de praktijk: kerninzichten’, 

verwijzen Oonk en Keijzer (2015) naar 30 verschil-

lende kerninzichten die relevant zijn voor de basis-

school periode. Gedurende de basisschoolperiode 

worden dergelijke kerninzichten aan de orde ge-

steld door te werken aan de zogeheten bouwste-

nen. Dit zijn de vaardigheden en de kennis die het 

kind nodig heeft om tot het inzicht te komen.

Over verhoudingen wordt bijvoorbeeld gezegd dat 

een belangrijk kerninzicht is dat deze een verge-

lijking zijn van getallen; een verhouding is relatief 

en kan op oneindig veel verschillende manieren 

uitgedrukt worden, zolang de evenredigheid intact 

blijft. Het is belangrijk dat kinderen dit kerninzicht 

bezitten, want het staat aan de basis van werken 

met breuken, kommagetallen en procenten. Vooral 

in groep 7/8 verschuift de aandacht van het reke-

nen sterk naar deze concepten.

Om goed besef te krijgen van een rekenconcept, 

is het van belang dat kinderen zelf gaan constru-

eren; ze verwerken een rekenprobleem van de 

context naar een schema/model. Voor een leer-

ling is het vrij abstract om uit zichzelf zelf een 

verhoudingstabel te maken, maar dat is wel een 

belangrijke stap om tot inzicht te komen. Een ver-

houdingstabel laat namelijk heel goed de interne 

verhouding zien van getallen en functioneert als 

zowel denkmodel als rekenmodel.

Als er een goede basis is, dan worden ook andere 

concepten (die voortbouwen op de eerdergenoem-

de kerninzichten) meer inzichtelijk. Zoals ver-

houdingsgewijs vergelijken en relaties opbouwen 

tussen procenten, kommagetallen, breuken en 

verhoudingen. Het belangrijkste is echter mis-

schien nog wel de aansluiting met breuken: inzicht 

in verhoudingen is van belang om in te zien dat 

breuken ook gewoon verhoudingen zijn. Alleen 

beschouwen we breuken meer in de context van 

deel-van-geheel en komt het belang van gelijk-

waardigheid naar voren. In de vroege fase van het 

verweven van deze concepten is de balk of dubbele 

getallenlijn van cruciaal belang. Uiteindelijk wordt 

ook de relatie met procenten duidelijk en wordt het 

mogelijk om te werken met een deel-van-geheel 

als operator.

Gezien een gebrek aan ervaring dient de les vooral 

ter introductie in de wetenschappelijke werkwijze; 

kinderen maken op een gestructureerde manier 

kennis met procesmatig werken (de resultaten 

staan niet vast, de werkwijze wel) en worden 

stapsgewijs door het onderzoek geleid. Daarbij 

wordt er verwacht – en dit wordt ook getoetst - dat 

leerlingen een bepaalde houding innemen en vaar-

digheden inzetten.

Meer inhoudelijk is de lessenserie te verklaren aan 

de hand van het leerdoel: er wordt gewerkt aan de 

kerninzichten voor verhoudingen in een betekenis-

volle context. Thematische gezien staat de les in 

het teken van tijdsbesef. Als je dat in relatie brengt 

met een dimensie, dan zou je kunnen zeggen dat 

we het hebben over de functies en mogelijkheden 

van een organisme. De les staat zo dicht op de 

belevingswereld van het kind; het gaat over een 

bepaald vermogen dat ieder mens bezit en waar 

iedereen eigen ervaringen bij heeft. Daarnaast is 

het interessant dat leerlingen een aspect van zich-

zelf verkennen.
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Component Doel

Inzicht 1. Kan gebruikmaken van feit dat vergelijkingen relatief zijn; dat ze oneindig veel 
manier uit te drukken zijn zolang evenredigheid hetzelfde blijft.

2. Neemt kennis van de functie en mogelijkheden van het eigen tijdsbesef.

Houding 1. Stelt vragen en is gedurende het proces bezig met vinden van verbanden/ver
schillen, waarbij ook voorkennis kan worden ingezet.

2. Is kritisch op het eigen proces door van een afstand te kijken naar de handelin
gen en de resultaten die daaruit leiden.

Vaardigheden 1. Kan zijn haar activiteiten ‘plaatsen’ in het proces (in woord of m.b.v. schema’s), 
zodanig dat er sprake is van een planmatige uitvoering.

2. Tijdsmetingen worden nauwkeurig uitgevoerd en de resultaten goed genoteerd.

Generiek Kan verhoudingstabellen en/of dubbele getallenlijn inzetten als denk en rekenmo
del.

Lesdoelen
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Overzicht lessenserie

Inhoud  

(per les)

De eerste les in deze lessenserie gaat tot aan de fase concluderen. Het concept ‘zintuigen’ 
wordt geïntroduceerd. Uiteindelijk gaan we via zintuigen naar tijdsbesef en naar het eigen ver
mogen om te bepalen hoe lang dingen duren. Met een kort spelletje verkennen leerlingen dit 
bij henzelf. Nu ze gemotiveerd zijn komt de vraag die centraal zal staan bij dit onderzoek: duren 
alle activiteiten op school voor je gevoel even lang, en zo niet: waar ligt dat aan? Vanaf nu wer
ken leerlingen in tweetallen. Tijdens het verkennen kiezen leerlingen uiteenlopende activiteiten 
en denken ze alvast na over een manier om daarmee aan de slag te gaan. Ze gaan mogelijk ook 
al reflecteren op een uitkomst van het onderzoek, wat ze kunnen formuleren in een voorspel
ling. Vervolgens stellen ze een plan op en gaan ze, door gebruik te maken van het werkblad, 
nauwkeurige metingen doen. Ze noteren welke activiteiten ze doen en maken notities van wat 
ze met de stopwatch meten.

In de tweede les gaan we dieper in op deze metingen. In een presentatie aan de klas rapporte
ren ze in het kort de werkwijze, de bevindingen en wat de conclusie is. Leerlingen letten daarbij 
op interessante verbanden/verschillen. Aan het einde van de presentaties volgt er nog een 
gesprek: wat voor relaties zagen we tussen de bevindingen? Wat voor verklaring is daarvoor? 
Dan gaan we over op de theorie achter tijdsbesef (hoe meer impulsen, hoe langer iets lijkt te 
gebeuren) en we kijken of wij datzelfde geconstateerd hebben. Tot slot is de vraag: kunnen we 
met deze gegevens ook zeggen hoe lang de activiteiten voelen als je ze een uur doet i.p.v. een 
minuut? Belangrijk is hier om ons te richten op de relatie tussen uren en minuten; beiden kun 
je opbouwen met 60, dus de relatie blijft hetzelfde. Er is sprake van een evenredige verhouding!

Concepten Tijd
Zintuigen

Dimensie(s) Functies en mogelijkheden van een organisme.

Inquiry /

Context en 

aanleiding

Kinderen zijn zich bewust van het feit dat ze een tijdsbesef hebben (twee seconden met je 
vinger omhoog wachten voelt heel anders dan 2 minuten wachten). En kinderen hebben waar
schijnlijk ook wel door dat soms de tijd snel lijkt te gaan, en soms heel langzaam. De les begint 
met een kort spelletje in dit verband. Iedereen ervaart zo waar het om gaat (gedeelde beginsi
tuatie) en dat het interessant is om jezelf op deze manier te testen.

Lesdoel in het 

kort

In de loop van een reeks gestructureerde activiteiten verkennen leerlingen hun eigen tijdsbesef 
en worden ze uitgelokt hierop te reflecteren. Ze werken volgens het principe van OOL (dus er 
zijn eisen voor houding/vaardigheden) en door verdieping/verbreding wordt er ook gewerkt aan 
inzicht in verhoudingen.
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De lessenserie is verdeeld in twee lessen. Het 

schema hiernaast laat zien hoe de verdeling is ge

maakt. Iedere les duurt ongeveer 50 á 60 minuten.

Bij de lessen is er een afwisseling van minds-on en 

hands-on; leerlingen worden regelmatig gevraagd 

om met elkaar in gesprek te gaan (in tweetallen) en 

krijgen kansen om zelf dingen te ondervinden. 

Les 1
Confrontatie/Introductie (10 min.)

Beschrijving
• Tijdens de instructie wordt de presentatie die bij de les hoort gebruikt.
• Er volgt een gesprek met de klas over wat zintuigen zijn en wat zintuigen met elkaar gemeen hebben (denken/

delen/uitwisselen).
• De link wordt gelegd met tijdsbesef : welke situaties herinner je je dat iets heel lang of heel kort duurde?
• Iedereen doet zijn ogen dicht; Hoe lang is deze instructie al bezig? Doe een gok : 5, 10, of 15 minuten.
• Merk op dat tijdsbesef afhankelijk is van de situatie en de persoon, dit staat centraal bij deze en de volgende les. 

Op deze manier wordt het vraagstuk duidelijk: verschillende activiteiten meten en via die metingen concluderen 
wat ervoor zorgt of iets lang of kort

• voelt.

Sturende vragen
• In deze fase is vraaggedrag gericht op het nieuwsgierig maken en ophalen van voorkennis.

Materialen/benodigdheden
• Presentatie (op digibord).

Organisatie/werkvormen
• Instructie.

Verkennen (5 min.)

Beschrijving
• Leerlingen verkennen het vraagstuk met hun maatje: wat voor activiteiten kan je doen?
• Leerlingen krijgen de kans om kort te experimenteren met de ideeën die ze nu hebben.
• Na verkenning van een paar minuten volgt een klassengesprek: wat is een mogelijke werkwijze, wat betekent 

het om eerlijk onderzoek te doen (één variabel veranderen, eerlijk en nauwkeurig meten)

Sturende vragen
• In deze fase is vraaggedrag gericht op het nieuwsgierig maken en ophalen van voorkennis.

Materialen/benodigdheden
• Geen.

Organisatie/werkvormen
• Overleg in tweetallen / klassengesprek.

Les 1 Les 2

Introductie/confrontatie 
Verkennen
Opzetten Uitvoeren
Concluderen

Presenteren/commu
niceren Verbreding/
verdieping
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Opzetten van een onderzoek (5 min.)

Beschrijving
• Leerlingen zetten alles klaar wat ze nodig hebben (laptop, werkblad, Schrijfgerei)
• De werkbladen sturen de leerlingen om de volgende twee dingen te doen: als eerst om de activiteiten (drie in 

totaal) te selecteren en op het werkblad te formuleren. Vóórdat ze beginnen wisselen de maatjes ideeën uit: wat 
denken ze dat er gaat gebeuren? Dit

• schrijven ze op in de vorm van een voorspelling.

Sturende vragen
• Vraaggedrag is hier ook weer gericht op het proces: wat zijn goede activiteiten in de
• context van het onderzoek, kun je deze voorspelling bewijzen (of weerleggen)?

Materialen/benodigdheden
• Werkbladen.
• Laptop (voor metingen).

Organisatie/werkvormen
• Werken in tweetallen.

Uitvoeren van experiment (15 min.)

Beschrijving
• Leerlingen doen het onderzoek en vullen de metingen in op hun blad.
• Ze kunnen beginnen door alles één keer te meten, maar zo lang er nog tijd is kunnen ze ook een tweede of zelfs 

een derde meting doen.

Sturende vragen
• In deze fase is vraaggedrag gericht op het schematiseren van het proces: wat is je
• werkwijze en waarom, hoe noteer je je gegevens?

Materialen/benodigdheden
• Werkbladen.
• Laptop (voor metingen).

Organisatie/werkvormen
• Werken in tweetallen.
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Concluderen (10 min.)

Beschrijving
• Leerlingen bepalen voor henzelf wat de belangrijkste bevindingen zijn; ze bepalen hoe bevindingen relateren 

aan de voorspelling, en kijken of er nog meer opvalt wat betreft verschillen en/of overeenkomsten.
• De belangrijkste bevindingen noteren ze voor zichzelf op een duidelijke manier.
• Van ieder tweetal moeten de leerlingen tot slot aan elkaar rapporteren wat ze opgeschreven hebben.

Sturende vragen
• In deze fase is vraaggedrag gericht op het stimuleren van het redeneren, zoals het goed
• kijken naar onderlinge resultaten en proberen na te gaan of er patronen zijn.

Materialen/benodigdheden
• Werkblad.

Organisatie/werkvormen
• Werken in tweetallen.

Les 2
Presenteren (30 min.)

Beschrijving
• Deze fase is het begin van de tweede les. We starten weer met een presentatie.
• Er is kort aandacht voor het visualiseren van gegevens. In het voorbeeld wordt een balk gebruikt die in totaal 

staat voor 60 seconden. Met die balk kun je aangeven dat je minder hebt gemeten door een deel van de balk 
anders te kleuren. Je kunt aangeven dat je meer hebt gemeten door een tweede balk voor een deel te kleuren.

• Leerlingen gaan nu bepalen in welke vorm ze de gegevens willen presenteren. De partners overleggen dit eerst 
met elkaar.

• Vervolgens gaan ze aan de slag met witte bladen (A3), stiften, en potloden. Er is ook per tweetal een strook van 
karton die leerlingen kunnen gebruiken als sjabloon om snel een balk op papier te tekenen.

• Per tweetal is er een presentatie waarin kort wordt vermeld welke activiteiten zijn gedaan, wat de voorspelling 
was, en welke conclusie er is getrokken.

Sturende vragen
• Tijdens de presentatie is vraaggedrag gericht op het laten reflecteren van kinderen op dingen die ze misschien 

gemist hebben of niet goed verwoorden.

Materialen/benodigdheden
• Presentatie (op digibord).
• A3 papier.
• Stiften.
• Potloden.

Organisatie/werkvormen
• Instructie / Werken in tweetallen.
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Verdieping/verbreding (15 min.)

Beschrijving
• Bij verdieping/verbreding wordt een link gemaakt tussen de bevindingen van de leerlingen en de theorie. De 

theorie zegt namelijk dat als er veel impulsen zijn, gebeurtenissen langer lijken te duren. Een trechter kan dit 
goed illustreren.

• Hoe zit dat met de klas? Kinderen krijgen de kans om te reageren en met elkaar te praten.
• Tot slot: nu hebben we een minuut gedaan, maar kunnen we ook een schatting maken voor het soort resultaten 

dat we bij een uur zouden hebben gekregen.
• Kinderen proberen zich de volgende situatie voor te stellen: je hebt een magnetron thuis, maar die is stuk. Je 

merkt dat want je eten is steeds niet warm. Wat blijkt: als de timer op 1 minuut is ingesteld, dan warmt de mag
netron 30 sec. op. Nu vraagt je moeder op een avond om de lasagne 30 minuten op te warmen. Waar stel je de 
klok op in? (Denken/delen/uitwisselen)

• Tot slot vertalen we deze kennis naar onze huidige situatie: wat is nu een aardige schatting voor deze activiteiten 
als je gebruik maakt van evenredigheid? Nadruk ligt op het feit dat we van zoveel van de 60 SECONDEN naar 
zoveel van de 60 MINUTEN gaan.

Sturende vragen
• Vraaggedrag kan kinderen sturen om bepaalde handelingen (in het hoofd of op papier) uit te voeren om tot in

zicht te komen.

Materialen/benodigdheden
• Presentatie (op digibord).

Organisatie/werkvormen
• Instructie / werken in tweetallen.
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Werkblad
Bepaal als eerste welke drie verschillende activiteiten je gaat doen.

Schrijf nu hieronder de activiteiten op:

1.

2

3.

Overleg met je maatje: wat verwacht je qua resultaten van dit onderzoek? Denk aan…

• Wat denk je dat lang voelt

• Wat denk je dat kort voelt

• Waarom denk je dat?

Schrijf nu hieronder een voorspelling op. Ik denk dat:
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Ga nu je onderzoek doen. Je schrijft de metingen per activiteit hieronder.

Naam activiteit :

DOEL 60 seconden 60 seconden 60 seconden

GEMETEN

Naam activiteit :

DOEL 60 seconden 60 seconden 60 seconden

GEMETEN

Naam activiteit :

DOEL 60 seconden 60 seconden 60 seconden

GEMETEN
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Tijd en ruimte   
groep 5-6

Aangezien de leerlingen nog weinig ervaring hebben met OOL-onderwijs, 
wordt het kennismaken hiermee een belangrijk doel. Hierbij wordt vooral 
de nadruk gelegd op een kritische houding en op de stappen die worden 
doorlopen bij een onderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek is het dus 
goed om de tijd te nemen om dit te bespreken. Ook wil je de leerlingen 
tijdens de les bewust maken van hun houding en de stappen, door gebruik 
te maken van verschillende vragen (De Vaan & Marell, 2012). Er wordt dus 
rekening gehouden met de beperkte beginsituatie op gebied van techniek 
van de leerlingen. Ook is er gekozen om de leerlingen 
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te laten samenwerken. Hierdoor zullen leerlingen 

niet alleen vragen stellen aan de leerkracht maar 

ook elkaar stimuleren. Coöperatief leren zorgt 

voor een goede samenwerking en een positief 

klassenklimaat (Knapen, 2004). Als leerlingen zich 

veilig voelen zullen ze eerder vragen durven stel-

len (aan elkaar, zichzelf of de leerkracht) en zullen 

ze dus meer leren. 

Dan is er tijdens de eerste les ook nog een re-

ken-doel. De eerste les gaat over het beter leren 

klokkijken en tijdsbesef. Volgens van Galen & Pel-

tenburg (2007) is het belangrijk dat kinderen besef 

hebben van tijd. Zelf geven ze een voorbeeld van 

een les waarin een verhaal wordt verteld waarin 

dit naar voren komt. Doordat het tijdbesef in een 

onderzoeksvorm is gegoten en omdat ze graag de 

uitslagen willen vergelijken, zullen de leerlingen 

er nog actiever en met meer intrinsieke motivatie 

mee aan de slag gaan. Door de intrinsieke motiva-

tie van leerlingen aan te spreken zal volgens Ryan 

& Deci (2000) de leerstof beter beklijven. 

Om de les de structureren is er gekozen voor het 

gebruik van een werkblad. Bij het gebruik van een 

werkblad is het belangrijk dat dit echt nuttig is en 

het toegevoegde waarde heeft (De Vaan & Marell, 

2012). Doordat dit werkblad de structuur weer-

geeft en het de OOL-les in verschillende onder-

zoeksfases opdeelt voor de leerlingen voldoet het 

aan deze kwaliteit. 
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Les 1 
De tijd

DOELEN VAN DE LES

1. De leerlingen voeren de stappen van een 
OOL-cyclus in groepsverband onder begelei-
ding uit.

2. De leerlingen hebben een kritische houding 
ten opzichte van het uitgevoerde onderzoek.

3. De leerlingen weten aan het einde van de les 
dat er 60 sec in een minuut zitten en kennen 
verschillende vaardigheden om een minuut in 
te schatten.

Doel 1 en 2 zijn gekozen omdat deze groep begin

nend is met onderzoek doen. Hierdoor zijn kleine 

haalbare doelen gekozen. Het rekendoel is passend 

voor elke groep die aan tijdsbesef wilt werken. In 

de leerlijn past het bij het begin van groep 5 of eind 

groep 4 aangezien het klokkijken dan een grote rol 

speelt bij rekenen. 

In de les wordt begonnen met een fase voor ver

wondering. Het is de bedoeling dat de leerkracht 

dit stimuleert door prikkelende vragen te stellen, 

zoals: gaat tijd altijd even snel? Waarom vind je 

dat? De hele klas kan erbij worden betrokken door 

te vragen wie het er mee eens/oneens is. Er kun

nen dan een paar leerlingen om uitleg worden ge

vraagd. Het minuutproefje is in de inleiding opge

nomen zodat de leerlingen verwondering ervaren. 

Ze zullen bijna geen van allen exact de minuut aan

geven, dit geeft een goede opening om het gesprek 

op gang te brengen. 

Daarna gaan de leerlingen het onderzoek opzetten 

en uitvoeren, hierbij is een duidelijke instructie no

dig zodat de leerlingen weten wat ze moeten doen. 

Ook is het fijn om de leerlingen een indicatie te 

geven van de tijd die ze hebben, zodat ze daar eigen 

verantwoordelijkheid in kunnen nemen. De leerlin

gen schrijven hun resultaten op zodat deze kunnen 

worden besproken. De leerkracht moet tijdens het 

onderzoek vooral stimuleren en vragen stellen. De 

vragen moeten inspireren en motiveren. Zo kan 

je een leerling op weg helpen door hem te laten 

uitleggen wat hij doet of door te vragen waarom hij 

iets doet. 

Na de uitvoering laat je kort de groepjes vertellen 

wat de resultaten zijn en hoe het onderzoek ging. 

Als leerkracht probeer je hier de kritische houding 

te stimuleren en dit doe je door vragen te stellen. 

Hoe ging het? Wat ging er goed en wat kon beter? 

Waardoor ging het goed? (Hoe) kan het beter? Op 

deze manier prikkel je de kinderen om kritisch te 

evalueren op hun onderzoek. Tot slot kan je aan 

de leerlingen vragen wat ze zelf als vervolg op dit 

onderzoek willen onderzoeken. Hiermee kan met 

de verdieping of verbreding aan de slag worden 

gegaan.
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Beginsituatie leerlingen Doelen leerlingen

Weinig OOL gehad, wel verschillende gebieden van 
techniek bekeken en les over gehad. 

• De leerlingen kunnen de stappen van een OOLcy
clus in groepsverband onder begeleiding uitvoeren.

• De leerlingen hebben een kritische houding ten 
opzichte van het onderzoek wat ze uitvoeren. 

• De leerlingen weten aan het einde van de les dat er 
60 sec in een minuut zitten en kennen verschillende 
vaardigheden om een minuut in te schatten.

Docentactiviteiten Leeractiviteiten Organisatie en 
werkvormen

Materialen

Inleiding
Filmpje

Bespreken met de klas:
• Hoe lang duurt een minuut
• Precies aanvoelen wanneer het pauze 

is.
• Soms duurt een dag lang soms kort. 
• Koppeling onbewust tijdbegrip (om 12 

uur naar de klok kijken) (aanvoelen 
wanneer je naar bed moet) (weten 
wanneer je gaat eten) (hoe laat je 
wakker wordt)

Voorkennis ophalen
Intrinsieke motivatie 
aanwakkeren
Begrijpen en ont
houden

Klassikaal Filmpje 
Concept Cartoon 

‘Hoe lang denken jullie dat we al bezig zijn 
met de les?’

Eerste opdracht klassikaal: 
• Aanvoelen hoe lang een minuut duurt 

(eigen manier)
• Tactiek bespreken
• Nog een keer minuut aanvoelen
• Bespreken

Analyseren 

Telmeet vragen
Operationele vragen
• Hoe komt het 

dat kinderen 
op een ander 
moment dach
ten dat er een 
minuut voor bij 
was? 

Hands on en 
minds on

Klassikaal/  
individueel 

Klok 

Tweede opdracht: 
Probleemstelling: Hebben mensen een 
ingebouwde klok (dus kunnen ze zonder 
te tellen aanvoelen hoe lang iets duurt).

 ➔ Werkblad onderzoek voor tijd. 

Analyseren en  
evalueren 

Denkvragen 
• Op werkblad 

hypothese  
vormen

• Onderzoek  
uitvoeren

Handson

In tweetallen met 
werkblad bezig 

Klok
Werkbladen
Tweetallen 
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Afsluiting:
• Uitslagen bespreken, 
• Onderzoek volgende keer verder  

(grafieken, info vergelijken)
• Denken jullie dat mensen een inner

lijke klok hebben? 

Evalueren en  
begrijpen 
Motivatie voor  
volgende les.

Wat is het verband 
vragen...?  

Mindson

Klassikale  
afsluiting. 

Les 2
Wie blaast het verst?

DOELEN VAN DE LES

1. De leerlingen voeren de stappen van een 
OOL-cyclus in groepsverband onder begelei-
ding uit.

2. De leerlingen hebben een kritische houding 
ten opzichte van het uitgevoerde onderzoek.

3. De leerlingen kunnen aan het einde van de les 
precies cm en mm meten. De leerlingen weten 
het verschil tussen cm en mm en kunnen dit 
vertellen. 

De leerdoelen op OOLgebied zijn hetzelfde als bij 

les 1 als blijkt dat de doelen na les 1 nog niet ge

haald zijn. De doelen zijn klein genoeg om in les 2 

wel te behalen. Dus deze doelen zijn ook geschikt 

voor een klas beginnend met OOL. In de leerlijn 

past het rekendoel (3) bij eind groep 4 of begin 

groep 5, aangezien verkennend meten in de leerlijn 

dan naar voren komt en dit leerdoel goed bij ver

kennend meten aansluit. 

In deze les is er eerst ruimte voor verwondering 

voor twee verschillende dingen. Ten eerste dat er 

verschillen zitten tussen groepen. Dit kan verteld 

worden aan de hand van een bijzonder voorbeeld. 

Daarna verwondering voor het materiaal, wat kan 

je doen met rietjes en watjes. Je kunt de leerlingen 

eerst wat laten aanrommelen met het materiaal 

zodat hier de verwondering versterkt werd. 

Vervolgens ga je verder met de vraagstelling en 

hypothesevorming. Hierbij vraag je aan de leerlin

gen waarom ze bepaalde dingen denken/verwach

ten. Het gaat hierbij om de manier van denken dus 

voornamelijk aan hoe een leerling iets onderbouwt. 

Tot slot is het belangrijk om alles terug te koppelen 

met de klas zodat leerlingen zich gehoord voelen. 

De resultaten van de verschillende klasgenoten 

worden verzameld op één grote poster en klassi

kaal besproken. Door ook het onderzoeksproces te 

bespreken, laat je zien aan leerlingen dat het niet 

erg is om fouten te maken en dat je daarvan kan 

leren. 

Beginsituatie leerlingen Doelen leerlingen

• De leerlingen hebben 1 OOLles gehad en met leer
doel 1 en 2 geoefend. Dit ging al een beetje, maar 
er was nog verbetering nodig. 

• Leerlingen vinden meten een lastig onderwerp, 
vooral het verschil en het opschrijven van cm en 
mm. 

1. De leerlingen kunnen de stappen van een OOL 
cyclus onder begeleiding uitvoeren.

2. De leerlingen hebben een kritische houding ten 
aanzien van het onderzoek dat ze uitvoeren. 

3. De leerlingen kunnen aan het einde van de les 
precies cm en mm meten. De leerlingen weten het 
verschil tussen cm en mm en kunnen dit vertellen. 
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Docentactiviteiten Leeractiviteiten Organisatie en 
werkvormen

Materialen

Inleiding: 
OOLcyclus laten zien en vragen bespre
ken. 

Voorkennis active
ren

Klassikaal PowerPoint

Verwonderen: 
Materiaal laten zien en ze er mee laten 
aanrommelen. 
Rietjes en blazen

Daarna vertellen over verschillen tussen 
twee groepen. Vragen welke groepen de 
leerlingen kunnen bedenken? Welke wil
len zij vergelijken?

Begrijpen
Analyseren
Toepassen
Communiceren 
Samenwerken 

Aanrommelen in 
tweetallen

Klassikaal

Pp en watjes en 
rietjes

Kort het onderzoek inleiden m.b.v.  
PowerPoint. 
Groepjes maken en rollen verdelen. 
Leerlingen kiezen twee groepen om te 
vergelijken. 

In viertallen Werkblad

Hypothese op laten stellen door de 
groepjes en dit daarna bespreken met de 
klas. 
Hetzelfde met de onderzoeksopstelling 
doen (kan ook samen in 1 keer).

Analyseren
Voorspellen
Begrijpen
Communiceren 

In viertallen en de 
terugkoppeling 
klassikaal

Werkblad

Uitvoering van het experiment: alle leer
lingen hebben al een rol. De materialen
bewaker komt materiaal halen en samen 
leggen ze de onderzoeksopstelling neer. 
Na een check van de leerkracht mogen 
ze de groepen halen en het onderzoek 
uitvoeren.

Uitvoeren
Toepassen

Viertallen Rietjes watjes 
Werkblad
Groepen

De leerlingen maken opdracht 6, 7 en 8. 
De posters worden gepresenteerd aan de 
rest van de klas.

Vergelijken
Analyseren
Evalueren

Viertallen en klas
sikaal

Verdieping en verbreding: de nieuwsgie
righeid die is opgeroepen door het onder
zoek vergelijken en daarop doorgaan. 

Evalueren 
Creëren
Analyseren 

Individueel of in 
tweetallen
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Werkblad les 1
Tijdmeten 

Onderzoeksvraag: Hebben mensen een klok in 

hun hoofd?

Hypothese: 

Ik denk dat mensen wel/geen klok in hun hoofd 

hebben, want….

Kies 2 activiteiten die je wilt meten. Kies iets wat je 

op je eigen plek doet. Vul dit in in de tabel. 

Aan de slag!

• Kies hoe lang je gaat meten 30 seconden of 1 

minuut (je doet allebei).

• 1 iemand houdt de tijd in de gaten op het bord, 

 − Je kijkt hoe lang het duurt voordat de ander 

stop zegt. 

• 1 iemand gaat tellen of een activiteit doen, 

 − Je zegt stopt als je denkt dat er 1 min/ 30 

sec voorbij is. 

• Schrijf op hoe lang de ander er echt over heeft 

gedaan. Schrijf op in de tabel.

• Wissel de rollen om en doe de activiteit nog een 

keer

1 minuut Naam: Naam: 

Bewust 
• Tellen 

Onbewust 
•                      

Onbewust
•                      

1 minuut Naam: Naam: 

Bewust 
• Tellen 

Onbewust 
•                      

Onbewust
•                      
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Wie doet wat:

Opschrijf-bewaker

Tijd-bewaker

Samenwerk-bewaker

Materiaal-bewaker

Opdracht 1

a. Kies 2 groepen die je met elkaar gaat vergelijken 

        en        

b. De onderzoeksvraag wordt dan:

Is er een verschil in hoe ver      en      met een rietje 

een watje kunnen blazen?

Opdracht 2

Wat denk jij dat er gaat gebeuren?  

Ik denk dat         omdat,       

       

Opdracht 3
Je gaat nu een opstelling maken: 

Laat zien hoe je opstelling er uit ziet. 

Werkblad les 2
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Opdracht 4

Je hebt het eerste experiment gedaan. 

Wat heb je gevonden:

Groep 1: Kan centimeter ver blazen

Groep 2: Kan centimeter ver blazen

Dit gebeurde er voor bijzonders: 

                  

              

        

Opdracht 5

a. Wat is jouw antwoord op de onderzoeksvraag? 

             

         

         

       

b. Niet alle personen blazen even ver. 

Waardoor denk jij dat het komt dat personen minder of verder blazen? 

              

              

        

De onderzoeksvraag

Is er een verschil in hoe 

ver … en … met een 

rietje een watje kunnen 

blazen?
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Opdracht 6

Je gaat nu met je groepje een poster maken van je onderzoek! 

Op je poster komt: 

• Een tekening van je opstelling

• De onderzoeksvraag

• De verwachting

• De resultaten

• De conclusie

Opdracht 7

Wat wil jij nu nog meer weten? Wat wil jij verder onderzoeken?  

Schrijf je nieuwsgierige vraag op!  

              

              

              

            

Overleg met je juf of meester of je jouw vraag ook echt kan onderzoeken!
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Aardbevings-
bestendig bouwen   
groep 7-8

In deze handleiding is een lessenreeks beschreven omtrent het thema 
‘aardbevingen’, waarbij de kinderen een gebouw gaan ontwerpen dat 
stevig genoeg zal zijn om een aardbeving te overleven. De lessenreeks 
is opgebouwd uit drie lessen. Na kennismaking met het centrale thema 
zullen de lessen in het teken staan van ontwerpen, bouwen, bijstellen en 
verdiepen/verbreden. Per les is beschreven aan welke fase(n) er gewerkt 
wordt. 
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De volgende onderwerpen en doelen komen aan 

bod tijdens de drie lessen:

• Oppervlakte:

 − Aan het eind van de lessenreeks begrijpen 

de leerlingen dat een oppervlakte met de-

zelfde oppervlaktemaat verschillende vor-

men kan aannemen.

 − Aan het eind van de lessenreeks begrijpen 

de leerlingen dat de vorm van een opper-

vlakte een rol kan spelen in het bouwen van 

een aardbevingsbestendig huis. 

 − Bovendien begrijpen de leerlingen dat de 

combinatie van hoogte en een oppervlakte-

maat een rol speelt bij het bouwen van een 

aardbevingsbestendig huis.

• Onderzoeken en ontwerpen

 − Aan het eind van de lessenreeks hebben 

de leerlingen een ontwerp gemaakt en het 

ontwerp gebouwd voor hun aardbevingsbe-

stendig huis.

 − Aan het eind van de lessenreeks kunnen de 

leerlingen de keuzes voor het ontwerp on-

derbouwen, aan de hand van oppervlakte en 

hoogte.

 − Aan het eind van de lessenreeks kunnen 

leerlingen onderbouwen waarom een ge-

bouw beter blijft staan dan een ander ge-

bouw.

Lesverloop

Tijdens de eerste fase worden de kinderen gecon-

fronteerd met het probleem dat huizen instorten 

tijdens aardbevingen en dat de burgemeester van 

een stadje op zoek is naar een manier van bouwen 

die wel aardbeving-bestendig is. Hierna worden 

het onderwerp en het probleem verkend. Tijdens 

deze fase gaan de kinderen meer leren over het 

berekenen van het oppervlakte en gaan de kin-

deren zelf aan de slag met het verkennen van de 

verschillende vormen die gebruikt kunnen worden. 

Hierna komen zij in de fase terecht waarin zij het 

ontwerp op gaan zetten. Hier kiezen zij drie te ge-

bruiken vormen uit. Daarna wordt het ontwerp uit-

gevoerd. Dit gaan de kinderen doen door op deze 

vormen te bouwen en te timen welke het langst 

blijft staan en welke dus het meest stevig is. Daar-

na wordt een conclusie getrokken. De kinderen 

weten na deze fase welke vorm het aardbevings-

bestendigst is en ook welke hoogte het beste is. 

Het onderzoek kan hierna gepresenteerd worden, 

waarbij er verbreed en verdiept wordt door na te 

gaan hoe je een huis nog steviger kunt maken.

Er wordt verwacht dat leerlingen van groep 7 qua 

rekenniveau makkelijk kunnen deelnemen, omdat 

het begrip “oppervlakte” min of meer opnieuw 

wordt uitgelegd in deze lessenreeks. Enige voor-

kennis van oppervlakte is wel een vereiste. De 

lessenreeks neemt de leerlingen stap voor stap 

door de ontwerpcyclus heen. Ook hiervoor is enige 

voorkennis vereist, maar er wordt verwacht dat 

leerlingen uit groep 7 dit voldoende zullen bezit-

ten. De lessenreeks zal de leerlingen doen begrij-

pen wat aardbevingen zijn en hoe zij constructies 

kunnen verstevigen om deze aardbevingsbestendig 

te maken. Hierdoor vindt een integratie van re-

kenonderwijs en wetenschap en techniek plaats, 

en leren leerlingen werken aan echte rijke proble-

men. 
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Les 1
Oppervlakte berekenen

Beginsituatie leerlingen Doelen leerlingen

• De leerlingen kennen de formule van het berekenen 
van de oppervlakte. 

• De kinderen kennen de volgende vormen: recht
hoek, driehoek, vierkant en de cirkel. 

• De kinderen weten wat een aardbeving is.
• De kinderen weten dat een aardbeving veel schade 

aan kan richten. 

Productdoelen rekenen/wiskunde:
• Aan het einde van de les kunnen de kinderen het 

oppervlakte van hun tafel berekenen.
• Aan het einde van de les weten de kinderen welke 

vorm het handigst is om de oppervlakte van hun 
tafel mee uit te rekenen.

• Aan het einde van de les kunnen de kinderen ver
woorden wat het woord ‘oppervlakte’ betekent. 

Procesdoel rekenen/wiskunde:
• De leerlingen leren meten en leren te rekenen met 

eenheden en maten, zoals tijd, geld, lengte, omtrek, 
oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en tempe
ratuur.

Productdoel N&T:
• Aan het einde van de les weten de kinderen wat een 

aardbeving is (dit staat echter niet centraal tijdens 
deze lessenreeks).

Procesdoel N&T:
• De leerlingen leren onderzoek doen naar materi

alen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, 
geluid, elektriciteit, kracht en temperatuur.

Productdoel OOL
• Aan het einde van de les kunnen de kinderen de 

geschikte vorm kiezen om hun ontwerp mee te 
realiseren.

ONDERWIJSACTIVITEITEN

Inhoud en 

activiteiten-

beschrijving 

Inleiding
Tijdens de inleiding van de les wordt aan de kinderen verteld dat de leerkracht een wel inte
ressante brief ontvangen heeft (zie bijlage) . In deze brief wordt aan de kinderen verteld dat de 
burgermeester van een land de klas nodig heeft met het onderzoeken naar hoe een gebouw het 
stevigst is om een aardbeving te overleven.  Laat de brief eventueel door een kind voorlezen. 
Dit kan ook zelf. Stel na het lezen van de brief de kinderen vragen als: wie heeft er wel eens een 
aardbeving meegemaakt? Wie weet wat voor schade een aardbeving aan kan brengen? Hoe ontstaat 
een aardbeving? Op welke manier zou je een huis kunnen bouwen die stevig genoeg zal zijn om een 
aardbeving te overleven?

Hierna kom je terug op het geen waar het tijdens deze les om draait: oppervlakte. Voordat de 
kinderen aan de slag gaan met het bouwen van een huis, gaan zij leren over de oppervlakte. Zij 
leren wat dit is en welke vorm nu het handigst is om te gebruiken voor hun huis. 
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Om te beginnen wordt er voorkennis opgehaald omtrent het begrip ‘oppervlakte’.  Je kunt hier 
het werkblad voor gebruiken (zie bijlage). Laat de kinderen eerst zelf nadenken over wat zij hier 
nog over weten. Laat de kinderen vervolgens in tweetallen vergelijken. De kinderen schrijven op 
wat hun buurman of buurvrouw opgeschreven heeft.  Hierna gaan wij over naar de kern.

Kern
Tijdens de kern van de les gaan de kinderen zelf ervaren welke vorm nu het handigst is om de 
oppervlakte van hun tafel mee te berekenen. Hiervoor ligt er op elk tafelgroepje een : rechthoek, 
driehoek, cirkel en een vierkant. Deze figuren hebben een oppervlakte van 20 vierkante centi
meter. Vraag aan de kinderen of zij kunnen verwoorden wat dit betekent. Mochten zij dit moeilijk 
vinden, vertel dan het volgende: dit betekent dat er binnen dit figuur 20 blokjes met een grote 
van een vierkante centimeter in passen. Laat dit eventueel op het bord zien. Herhaal vervolgens 
met de kinderen hoe je ook al weer de oppervlakte van iets kunt berekenen. Hier ligt de focus 
op het aanleren van de formule: lengte x breedte. Laat ook dit eventueel op het bord zien. Hierna 
gaan de kinderen met de figuren de oppervlakte van hun tafel berekenen. Er ligt per groepje 10 
samples van een figuur (hierna wordt gerouleerd). Laat de kinderen in tweetallen een tafelblad 
opmeten. De kinderen tekenen op het werkblad op welke wijze zij de figuren neergelegd hebben 
en hoe groot de oppervlakte is.  Met deze opdracht wordt de kern van de les gevuld. 

Slot
De opdracht wordt besproken. Nu kan de overstap gemaakt worden, waarom het überhaupt een 
vierkante centimeter wordt genoemd, met het vierkant was het makkelijkste meten natuurlijk. 
Tot slot hebben de leerlingen individueel een pagina met ruitjespapier, ze krijgen de opdracht 
om zoveel mogelijk verschillende figuren te tekenen met een oppervlakte van 9cm2.(met als 
voorbeeld een vierkant van 3 bij 3) Dit doen ze in eerste instantie nog voor zichzelf. Komen ze er 
bijvoorbeeld achter dat ze ook halve vierkantjes kunnen gebruiken? Vervolgens bespreken ze de 
vormen die zij hebben gemaakt met het groepje. Het groepje beslist vervolgens drie vormen om 
te gebruiken als “fundering” voor het huis. De oppervlakte die zij zullen gebruiken om mee te 
bouwen. 

Didactische 

werkvorm(en) 

• Stel tijdens de inleiding de volgende vragen om het onderwerp meer eigen te maken bij de 
leerlingen: wie heeft er wel eens een aardbeving meegemaakt? Wie weet wat voor schade een 
aardbeving aan kan brengen? Hoe ontstaat een aardbeving? Op welke manier zou je een huis 
kunnen bouwen die stevig genoeg zal zijn om een aardbeving te overleven? 

• Laat de kinderen eerst zelf nadenken over wat de kinderen nog weten over het begrip ‘op
pervlakte’. De kinderen bespreken dit vervolgens met hun buurman of buurvrouw, om te 
vergelijken welke woorden zij zelf nog niet opgeschreven hebben. 

• De formule voor het uitrekenen van de oppervlakte luidt als volgt: lengte x breedte. Doe dit 
voor op het bord met een eenvoudig vierkant. Zodra de kinderen de oppervlakte berekend 
hebben, vraag je aan de kinderen wat dit nu eigenlijk betekent. Stel dat een vierkant een 
oppervlakte heeft van 16cm2, wat betekent dit dan? Het antwoord hierop luidt als volgt: dit 
betekent dat er zestien vakjes van 1cm2 in het vierkant passen. Dit kun je visualiseren door 
daadwerkelijk deze vakjes te tekenen in het vierkant. Vervolgens kan de overstap worden 
gemaakt naar dat leerlingen ook vormen kunnen tekenen met een dezelfde oppervlakte 
door 16

• Vervolgens gaan de kinderen experimenteren met het uitrekenen van het oppervlakte van 
hun tafel. Dit doen zij door gebruik te maken van verschillende figuren. Nadruk ligt er hier 
op dat alle figuren een oppervlakte hebben van 20cm2 (vraag hier eventueel nog naar wat dit 
dan dus betekent), maar een andere vorm hebben. De kinderen zullen er achter komen welk 
figuur het handigst is om te gebruiken. 

• Welke voor en nadelen zien de leerlingen aan de verschillende vormen? Laat tijdens de 
bespreking op de eerste plaats aan de orde komen dat de blaadjes een vorm moeten heb
ben dat ze op elkaar aansluiten. De kinderen ontdekken dat dit het makkelijkst gaat met 
het rechthoek en met het vierkant. Het driehoek is al lastiger. Deze moet steeds gedraaid 
worden. Met de rondjes zullen de kinderen de minste efficiëntie ervaren. Dit komt doordat 
de rondjes zo een vorm hebben dat deze niet op elkaar aansluiten. Er zitten gaten tussen de 
rondjes. Dit maakt het resultaat niet nauwkeurig genoeg.
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Materiaal/ 

Organisatie

Materialen:
• Het digibord
• 20 x vierkant van 20cm2
• 20 x rechthoek van 20 cm2
• 20 x driehoek van 20cm2
• 20 x cirkel van 20 cm2
• Een tafel
• Het werkblad (zie bijlagen)

Zorg dat je de bladen van te voren knipt. Dit kost veel tijd. Je kunt dit eventueel door leerlingen 
zelf laten doen die al eerder klaar zijn met een andere les. 

Tijdsduur Inleiding: +/ 10 minuten 
Kern: +/  20 minuten
Slot: +/  10 minuten

Les 2
Aardbevingsbestendige vormen

Beginsituatie leerlingen Doelen leerlingen

• De kinderen kunnen een oppervlakte uitrekenen 
door gebruik te maken van de formule  lengte x 
breedte en gebruik makend van het ruitjespapier.

• De kinderen weten hoe een aardbeving ontstaat.
• De kinderen weten dat een aardbeving veel schade 

aanricht aan huizen. 

Procesdoelen rekenen/wiskunde:
• Aan het einde van de les kunnen de kinderen het 

oppervlakte van hun huis berekenen  door gebruik 
te maken van de formule: lengte x breedte en ruit
tjespapier.

• Aan het einde van de les weten de kinderen weke 
vorm het beste is om aardbevingbestendig mee te 
bouwen.

• De kinderen kunnen met een stopwatch meten hoe 
lang het huis blijft staan.

Productdoel:
• De leerlingen leren meten en leren te rekenen met 

eenheden en maten, zoals tijd, geld, lengte, omtrek, 
oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en tempe
ratuur.

Productdoelen/leerlijnen N&T:
• Aan het einde van de les kunnen de kinderen een 

huis van hout bouwen in verschillende vormen.

Productdoel:
• De leerlingen leren bij producten uit hun eigen 

omgeving relaties te leggen tussen de werking, de 
vorm en het materiaalgebruik.

Procesoelen/leerlijnen OOL:
• Aan het einde van de les kunnen de kinderen een 

aardbevingbestendig huis bouwen met blokjes.
• Aan het einde van de les weten de kinderen welke 

hoogte ideaal is om mee te bouwen. 
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ONDERWIJSACTIVITEITEN

Inhoud en 

activiteiten-

beschrijving 

Inleiding:
Tijdens de inleiding blikken we terug op de eerste les uit deze lessenreeks. Vraag aan de kinde
ren of zij nog weten hoe je de oppervlakte van een vlak uit kon rekenen. Weten de kinderen nog 
met welke vorm zij het best de oppervlakte van hun tafel konden berekenen? Vraag ook hoe dit 
ook al weer kwam (dit had te maken met de manier waarop je de vormen tegen elkaar aan kan 
drukken). Vertel de kinderen dat de huizen in het andere land een grote krijgen van ongeveer 
100m2. Vertel hierbij ook, dat dit niet na te bouwen is in de klas. Wel kunnen zij dit maken op een 
kleinere schaal. Vertel de kinderen dat zij het huis moeten bouwen op een vlak van 100cm2. De 
kinderen kiezen in groepjes van twee personen, drie vormen uit (uit de vormen die zij gebruikt 
hebben tijdens de eerste les) waarop zij een huis gaan bouwen. Voordat zij dit gaan doen, gaan 
zij voorspellen welke vorm zij denken dat het stevigst zal zijn.

Kern:
Voordat de kinderen gaan beginnen, vertel je dat er ook eisen zijn aan het bouwen van het huis. 
De meneer uit het andere land, wil ook graag weten welke hoogte het meest ideaal is en dit 
moet ook realistisch zijn. De kinderen gaan bouwen met houten blokjes van 1cm hoog. Het is 
dus niet realistisch wanneer zij maximaal 2 blokjes op elkaar zetten. In verhouding is een huis 
niet zo laag. De eis die gesteld wordt, is dat het huis ten minste 10 blokjes hoog moet zijn. Ook 
moet slechts de omtrek gemaakt worden. Na dit verteld te hebben, gaan de kinderen de drie 
vormen bouwen. Vertel erbij dat deze even hoog moeten worden, anders is je onderzoek niet be-
trouwbaar. Ook wil de meneer graag weten welke hoogte nu het meest ideaal is. Is dit een hoog 
of een laag gebouw? Welke blijft het meest lang staan?

De kinderen hebben nu de drie vormen gebouwd. Nu is het tijd om hun bouwsels te testen. Dit 
doen zij door gebruik te maken van de aardbevingsimulator. De kinderen hebben de huizen ge
bouwd. Zij gaan met behulp van de stopwatch meten hoelang elk gebouw blijft staan. Het ge
bouw dat het langst blijft staan, komt als beste vorm uit het onderzoek. 

Nu gaan zij onderzoeken welke hoogte het meest ideaal is. Dit gaan zij testen door het gebouw 
hoger en lager te maken. Ook deze resultaten worden door middel van de aardbevingsimulator 
getest. Er wordt door middel van een stopwatch gemeten hoe lang het gebouw blijft staan.

Slot:
Tijdens het slot van de les bespreek je met de kinderen wat zij onderzocht hebben. Welke vorm 
was bij elk groepje het sterkst? Welke hoogte was bij de meeste groepjes het best? 

Didactische 

werkvorm(en) 

• Start de les door terug kennis op te halen van de vorige les. Bespreek hier welke vormen ge
bruikt waren (cirkel, rechthoek, vierkant en een driehoek) en welke het meest efficiënt waren 
om te gebruiken voor het meten van het oppervlakte. 

• Laat de kinderen voorspellen welke uitkomst zij verwachten als stevigste vorm. Laat de 
kinderen ook beredeneren waarom dit zal zijn. Mocht dit stroef verlopen, kun je er zelf op 
wijzen, dat wanneer je een cirkel maakt, de stukjes hout bijvoorbeeld uit zullen steken. Ze 
zitten in tegenstelling tot een vierkant niet strak op elkaar.

• Stel eisen aan het bouwwerk. Het bouwwerk moet ten minste 10 blokjes hoog zijn. Dit omdat 
het een realistische situatie moet nabootsen. Het is niet logisch dat een huis heel laag is. Er 
moeten immers wel mensen in kunnen wonen.

• De drie huizen moeten een zelfde hoogte hebben, omdat je zoekt naar de geschikte vorm. 
Elke variabele moet dus gelijk zijn, behalve de vorm. Wijs de kinderen erop dat het onder
zoek anders niet betrouwbaar is.

• Na het vinden van beste vorm, gaan de kinderen opzoek naar de meest ideale hoogte. Laat 
de kinderen redeneren over welke hoogte zij denken dat het meest stevigst zal zijn. Zal dit 
een hoog of een laag gebouw zijn? Ook hier moet weer een minimale hoogte van 10 bouw
stenen aangehouden worden.

• Laat de kinderen gebruik maken van een stopwatch. Op deze manier meten de kinderen hoe 
lang een gebouw blijft staan. 
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Materiaal/ 

Organisatie

Materialen:
• Bouwstenen (Kapl/ Jenga stenen)
• Stopwatches 
• Ruitjespapier
• De aardbevingsimulator. 
• Werkblad 2 (Zie bijlage)

Tijdsduur Inleiding: ongeveer 5 minuten
Kern: ongeveer 25 minuten
Slot: ongeveer 5 minuten

Les 3
Bouwen van een aardbevingsbestendig huis

Beginsituatie leerlingen Doelen leerlingen

• De kinderen kunnen een oppervlakte uitrekenen 
door gebruik te maken van de formule  lengte x 
breedte en gebruik makend van het ruitjes papier.

• De kinderen weten hoe een aardbeving ontstaat.
• De kinderen weten dat een aardbeving veel schade 

aanricht aan huizen.
• De kinderen weten welke hoogte en oppervlakte het 

stevigst is om een huis mee te bouwen. 

Procesdoelen rekenen/wiskunde:
• Aan het einde van de les kunnen de kinderen het 

oppervlakte van hun huis berekenen  door gebruik 
te maken van de formule: lengte x breedte en ruit
tjespapier.

• Aan het einde van de les weten de kinderen welke 
vorm het beste is om aardbevingsbestendig mee te 
bouwen.

• De kinderen kunnen met een stopwatch meten hoe 
lang het huis blijft staan.

Productdoel:
• De leerlingen leren meten en leren te rekenen met 

eenheden en maten, zoals tijd, geld, lengte, omtrek, 
oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en tempe
ratuur.

 

Productdoelen/leerlijnen N&T:
• Aan het einde van de les kunnen de kinderen een 

huis van hout bouwen in verschillende vormen, deze 
constructie kunnen zij verstevigen met enkele aard
bevingsbestendigheidsmaatregelen. 

Productdoel:
• De leerlingen leren bij producten uit hun eigen 

omgeving relaties te leggen tussen de werking, de 
vorm en het materiaalgebruik.

Procesoelen/leerlijnen OOL:
• Aan het einde van de les kunnen de kinderen een 

aardbevingbestendig huis bouwen met blokjes, met 
daarin

• Aan het einde van de les kunnen de leerlingen ver
woorden waarom hun bouwwerk, wel of niet bleef 
staan. Wat zouden zij kunnen verbeteren aan hun 
gebouwde gebouw?
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ONDERWIJSACTIVITEITEN

Inhoud en 

activiteiten-

beschrijving 

Inleiding
Aan het begin van de les wordt teruggeblikt op de vorige les, welke hoogte was het stevigst om 
mee te bouwen en welke vorm was het stevigste? Vervolgens wordt de voorkennis over stevige 
constructies van leerlingen aangewakkerd, wat zou werken om jouw gebouw aardbevingsbe
stendig te maken? Dit doen leerlingen eerst op het werkblad (zie bijlage). Vervolgens wordt er 
gekeken naar een filmpje, waarin verschillende dingen worden uitgelegd wat een gebouw aard
bevingsbestendig kan maken. (https://www.hetklokhuis.nl/tvuitzending/3216/Aardbeving%20
bestendig) Na het kijken worden de verschillende technieken besproken, piramidevormig 
bouwen, driehoekenstructuur, flexibele constructie of schokdempers. Vervolgens krijgen de 
leerlingen de kans om in het groepje te overleggen wat zij gaan doen met het huis om het aard
bevingsbestendig te maken.

Kern:
De leerlingen beginnen niet direct met bouwen, maar gaan eerst een schets maken van het 
gebouw. Op het werkblad is te zien welke fases zij zullen doorlopen tot het uiteindelijke ontwerp. 
Hiervoor zijn enkele eisen vastgesteld aan het ontwerp: 
• Het huis is dicht, heeft een dak
• Het huis is open van binnen, dus je kunt er in wonen
• Het model heeft een oppervlakte van 100cm2

• Het huis is minstens 10 blokjes hoog

Vervolgens wordt eerst de vorm van het huis vastgesteld, de hoogte, de maatregelen en dan pas 
gaan de leerlingen het huis schetsen. Als aan de schets is voldaan, controleert de leerkracht en 
mogen de leerlingen gaan bouwen. Na het bouwen testen de leerlingen het huis en zoeken de 
leerlingen naar mogelijke verbeterpunten voor het huis, naar aanleiding van de test. De leerlin
gen onderzoeken dus opnieuw of ze de vorm, hoogte of maatregelen van het huis gaan aanpas
sen. De leerlingen hebben dan nog een bepaalde tijd voordat alle huizen klassikaal getest gaan 
worden. 

Slot:
Alle gebouwen worden stuk voor stuk getest, welk gebouw blijft het langste staan? Vervolgens 
wordt er besproken waarom blijft dit gebouw beter staan dan de andere gebouwen? Welk huis 
bleef staan? Waarom bleef dit huis staan, wat heeft dit groepje gedaan, zodat het huis bleef 
staan? De les wordt afgesloten door een algemene conclusie te vormen over de vorm van het 
huis, maatregelen en hoogte van het huis. 

Didactische 

werkvorm(en) 

• Bij de start wordt een nieuw element toegevoegd, namelijk het verstevigen van de construc
tie, aangezien de leerlingen de vorige les al hebben onderzocht welke vorm en hoogte het 
beste waren. Er wordt verondersteld dat leerlingen al enige kennis hebben van wat ze zou
den kunnen doen, om een constructie aardbevingsbestendig te maken. Het is als leerkracht 
van belang het filmpje duidelijk uit te leggen en te bespreken met de leerlingen, hoe zij dit 
kunnen vertalen naar het model. 

• In deze les komt het belang van de ontwerp en onderzoekcyclus naar voren, daarom is het 
belangrijk dat leerlingen eerst een schets maken, alvorens te bouwen. Nadat zij de schets 
hebben gemaakt en het model hebben getest, kunnen ze namelijk duidelijk inzien wat zij 
nog zouden kunnen verbeteren aan de constructie. Moet de hoogte, vorm of moeten de 
maatregelen worden aangepast voor een aardbevingsbestendig huis?

• Laat daarom ook de testtijd goed opschrijven, is na de aanpassingen de constructie ver
slechterd of juist verbeterd? Wat zou een groepje hier de volgende keer mee kunnen doen? 

• Het is leuk om juist het testen in de laatste fase klassikaal te doen, leerlingen krijgen zo de 
tijd om toe te lichten wat zij hebben gedaan om tot de constructie te komen. Andere leerlin
gen kunnen hierdoor beter een verwachting uitspreken over het eigen gebouwde gebouw, 
zal dit langer of minder lang blijven staan dan het voorgaande gebouw?



99www.iederkindeentalent.nl/ool  |  AARDBEVINGS BESTENDIG BOUWEN   GROEP 7-8

• Let op de focus bij deze les van de eisen van het huis, leerlingen willen namelijk het huis 
soms nog onbewoonbaar maken, door het huis helemaal dicht te bouwen o.i.d. Bespreek 
van tevoren dus goed wat een huis bewoonbaar maakt en wat niet. Zien de leerlingen in dat 
de eisen belangrijk zijn om het huis bewoonbaar te maken? 

Materiaal/ 

Organisatie

Materialen:
• Bouwstenen (Kapl/ Jenga stenen)
• Stopwatches 
• Ruitjespapier
• De aardbevingsimulator. 
• Satéprikkers
• Schuimen rondjes
• Ijsstokjes
• Tape 
• Werkblad 3 (Zie bijlage 4)

Tijdsduur Inleiding: ongeveer 10 minuten
Kern: ongeveer 30 minuten
Slot: ongeveer 20 minuten

Evaluatie modellen 

Na het geven van de eerste les zal deze les wor

den geëvalueerd op vijf verschillende niveaus. Ten 

eerste worden de inhoud en de activiteiten geëva

lueerd (Tabel 1). In dit geval wordt geëvalueerd in 

hoeverre de inhoud en activiteiten recht hebben 

gedaan aan het behalen van de doelen bij de leer

lingen, door te kijken naar de gerapporteerde con

clusies van leerlingen, maar ook tijdens de les te 

kijken naar in hoeverre leerlingen uiteindelijk het 

lesdoel begrijpen (Venenklaas, 2009). Ten tweede 

wordt er geëvalueerd in hoeverre de gebruikte di

dactische werkvormen bijdragen aan het bereiken 

van het lesdoel en in hoeverre en hoe leerlingen 

aan de slag waren tijdens de verschillende werk

vormen en welke wel nuttig blijken en welke niet. 

In deze lessenreeks wordt met name gefocust op 

het ontwerpend leren. In tabel 2 staan criteria die 

horen bij ontwerpend leren. Zo kan worden gecon

troleerd in hoeverre de werkvorm werkelijk recht 

doet aan het behalen van het beoogde doel. Er kan 

bijvoorbeeld worden gecontroleerd of de werkvorm 

werkelijk past bij het constateren van het voorge

stelde probleem (Van Graft & Kemmers, 2007). 

Na het verzamelen van alle informatie op deze vijf 

vlakken kan de les worden aangepast en worden 

omgevormd. Dit wordt aan de hand van de opge

stelde evaluatiematrix gedaan. Uit de matrix kan 

worden geconcludeerd welke onderdelen en waar 

extra aandacht aan besteed moet worden.

Aanbevelingen voor  
vervolglessen

Na het geven van de drie lessen, is er nog zo veel 

meer dat je rondom deze lessenreeks met de kin

deren zou kunnen doen. In dit deel van de handlei

ding vindt je korte beschrijvingen voor activiteiten 

welke rondom dit thema nog meer gegeven kunnen 

worden. Ook zijn deze ingedeeld in verschillende 

vakgebieden.

Rekenen/wiskunde

1. Tijdens de lessenreeks is gekeken naar het be

rekenen van de oppervlakte van het huis. Wat de 

kinderen in groep 7 ook leren, is het berekenen 

van de inhoud. De formule die hierbij hoort is 

lengte x breedte x hoogte. Zo kunnen de kinde

ren de inhouden berekenen van de huizen die ze 

gebouwd hebben. 
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2. Tijdens de lessenreeks meten de kinderen de 

tijd dat het gebouw blijft staan. Je kunt de kin

deren deze metingen in een grafiek op laten 

schrijven. Je zou ze kunnen laten onderzoeken 

of de hoogte van het gebouw evenredig stijgt 

met de tijd waarop het gebouw blijft staan. 

Stelopdracht

1. De kinderen kunnen verslag leggen van wat zij 

tijdens deze lessenreeks gedaan hebben. In dit 

verslag vertellen zij wat zij hebben onderzocht 

in les 1. Welke vorm was nu het best en hoe 

kwam dit ook al weer? Dit geeft jou als leer

kracht ook zicht op het wel of niet behalen van 

de opgestelde doelen. Ook beschrijven zij hierin 

welke drie vormen zij gekozen hebben. Welke 

was nu het best? Wat was de ideale hoogte?

2. De kinderen schrijven een brief terug naar 

meneer Bouwman, waarin zij vertellen hoe het 

onderzoek is verlopen. Zet hierin centraal hoe je 

een brief begint, wat je in de kern vertelt en hoe 

je deze eindigt. 

Sociaal

Helaas komen er op de aarde veel aardbevingen 

voor welke ervoor zorgen dat er vel huizen instor-

ten.  Dit zijn tijden waarin mensen hun huis en 

dierbaren kunnen verliezen. Het kost veel geld om 

deze huizen weer op te bouwen. Laat de kinderen 

een geldinzamelactie opzetten. De kinderen kun-

nen bedenken wat voor activiteiten zij gaan doen. 

Zij kunnen bijvoorbeeld gaan sponsorlopen, een 

markt opzetten etc. Laat de kinderen nadenken 

over hoe je een zo groot mogelijk publiek kunt 

trekken. Kun je flyers maken of wellicht de radio 

bereiken?

Aardrijkskunde

Verdiep je met de kinderen in het ontstaan van 

aardbevingen. Hoe ontstaan deze? Waar komen 

deze voor? Wat is een epicentrum? Hier zijn ook 

veel informatiefilmpjes over te vinden.

Tabel 1 Evaluatie van Inhoud en activiteiten

Inhoud en 
activiteiten

Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Goed

Activiteiten staan in 
lijn met het beha
len van het beoog
de lesdoel

De activiteiten 
staan niet in lijn 
met het te behalen 
lesdoel/ lijken niet 
recht te doen aan 
het behalen van het 
lesdoel.

De activiteiten 
sluiten in bepaalde 
mate aan bij het 
behalen van het 
lesdoel.

De meeste activi
teiten van de les 
sluiten aan bij het 
te behalen lesdoel.

Alle activiteiten van 
de les sluiten aan 
bij het te behalen 
lesdoel.

Mondeling behaald 
lesdoel (o.a. door 
het stellen van 
controlevragen)

Minder dan 50% 
van de leerlingen 
laat mondeling 
blijken het lesdoel 
te hebben behaald.

Tussen de 5060% 
van de leerlingen 
laten mondeling 
blijken het lesdoel 
te hebben behaald.

Tussen de 7090% 
van de leerlingen 
laten mondeling 
blijken het lesdoel 
te hebben behaald.

Tussen de 90100% 
van de leerlingen 
laten mondeling 
blijken het lesdoel 
te hebben behaald.

Gerappoteerd be
haald lesdoel (o.a. 
door het nakijken 
van het werk van 
leerlingen)

Minder dan 50% 
van de leerlingen 
laat schriftelijk 
blijken het lesdoel 
te hebben behaald.

Tussen de 5060% 
van de leerlingen 
laten schriftelijk 
blijken het lesdoel 
te hebben behaald.

Tussen de 7090% 
van de leerlingen 
laten schrijftelijk 
blijken het lesdoel 
te hebben behaald.

Tussen de 90100% 
van de leerlingen 
laten schrijftelijk 
blijken het lesdoel 
te hebben behaald.
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Tabel 2 Evaluatie van de gebruikte werkvormen voor OOL/Wiskunde (per werkvorm)

Ontwerpend 
leren

Criteria voor het gestelde doel

De werkvorm heeft 
als doel het pro
bleem te consta
teren 

In de activiteit 
wordt aandacht ge
schonken aan het 
herkennen van het 
probleem/behoefte

Het probleem 
wordt in de werk
vorm verheldert en 
verwoord

In de werkvorm 
worden de eisen 
van het probleem 
geformuleerd

De werkvorm heeft 
als doel het pro
bleem te verkennen

In de werkvorm 
worden gegevens 
verzameld

De werkvorm 
lokt uit tot het 
overdenken van 
oplossingsmoge
lijkheden

De werkvorm lokt 
uit tot het stellen 
van vragen over het 
probleem

De werkvorm lokt 
uit tot het doen van 
voorspellingen en 
het formuleren van 
oplossingen voor 
het probleem

De werkvorm heeft 
als doel het ont
werpvoorstel te 
maken

In de werkvorm 
wordt ruimte gebo
den voor het kiezen 
van geschikt ma
teriaal en gereed
schappen

In de werkvorm 
worden construc
tie en bewegings
principes herkend

In de werkvorm 
wordt ruimte ge
boden voor het 
plannen van het 
ontwerp

In de werkvorm 
wordt het ontwerp 
schematisch uitge
werkt

De werkvorm lokt 
uit tot het uitvoeren 
van het voorstel

In de werkvorm 
worden gereed
schappen gebruikt

In de werkvorm 
worden materialen 
bewerkt

In de werkvorm 
wordt het beoogde 
plan uitgevoerd

De werkvorm lokt 
uit tot presentatie

In de werkvorm 
wordt een verslag/ 
presentatie/ de
mostratie/ 
Gemaakt van het 
ontwerp

Of wordt het pro
duct van anderen 
beoordeeld.

De werkvorm lokt 
uit tot verdieping 
en/of verbreding

In de werkvorm 
wordt gereflecteerd 
op het ontwerp

In de werkvorm 
wordt gediscus
sieerd over het 
ontwerp

In de werkvorm 
wordt het ontwerp 
vergeleken met 
echte apparaten of 
met klasgenoten
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Bijlage
Brief van Graaf Seismos 

Graaf Seismos        5-1-2019

Richterlaan 112

5555 HP, Richter

Help!

Beste groep 7,

Deze brief heeft hopelijk de juf of meester bereikt van jullie groep. Het spijt me heel erg, maar 

ik was me compleet vergeten voor te stellen in het filmpje. Ik ben Seismos, gestuurd door de 

burgemeester van het dorpje Richter. De burgemeester heeft me ingeschakeld om het dorpje 

aardbevingsbestendig te bouwen. Al vijf mensen zijn ons voorgegaan. Het lukt me helaas niet 

alleen, daarom heb ik jullie hulp nodig. De burgemeester heeft namelijk de eigenaardige wens 

om alle huizen te bouwen met een oppervlakte van 20 vierkante meter. Ik had van de school 

gehoord dat jullie mij hier mee kunnen helpen, jullie zijn namelijk experts in oppervlakte. Van-

daag zal de meester of juf jullie helpen om beter te begrijpen hoe je kunt werken met opper-

vlakte. 

Jullie horen snel van me,

Graaf Seismos 
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Werkblad Les 1

1. a.  Wat weet jij nog over oppervlakte? Schrijf 

zoveel mogelijk woorden op die jij denkt dat 

bij oppervlakte horen

b. Bespreek met je buur, welke woorden had

den zij die jij nog niet had?

2. Op jouw groepje ligt één vorm klaar, met deze 

vorm ga je meten hoe groot jouw tafel is. Dit doe 

je met de cirkel, het vierkant, de rechthoek en 

het grote vierkant. Schrijf op en teken uit hoe je 

dit hebt opgemeten.

Vierkant: 

Groot vierkant:

Cirkel:

Driehoek: 
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Met de/het     kon je het beste 

je tafel opmeten, omdat

       

       

       

       

    

3. a.  Ik ga uiteindelijk met de volgende 3 vormen 

een huis bouwen

b. Ik heb voor deze vormen gekozen, omdat: 
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2. Teken de vormen op het ruitjespapier met een 

oppervlakte van 100cm2. Let er op! Een hokje 

was 0,5cm2. Dus hoeveel hokjes heb je nodig 

voor 100cm2?

Onderzoek naar vorm van de oppervlakte

3. Bouw nu alle drie de vormen 5 blokjes hoog. Ver-

volgens ga je timen hoe lang de constructie blijft 

staan op de tril-tafel. 

a. Teken de vorm op die je hebt getest en hoe 

lang deze op de constructietafel bleef staan:

b. Teken de vorm op die je hebt getest en hoe 

lang deze op de constructietafel bleef staan:

Werkblad les 2

1. a.  Teken de drie plattegronden voor je huis. 

Vanaf een bovenaanzicht.  

Zoals dit:

b. We hebben voor deze vormen gekozen,  

omdat:  
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c. Teken de vorm op die je hebt getest en hoe 

lang deze op de constructietafel bleef staan:

Onderzoek naar de hoogte

4. a. Welke vorm bleef het langste staan?
       
    

b. Nu ga je onderzoeken welke hoogte het bes

te werkt voor jouw bouwsel. Dit ga je doen 

door de oppervlakte hetzelfde te maken en 

telkens een andere hoogte te nemen.  Be

gin eerst met een bouwsel van 5 blokjes, 10 

blokjes en 12 blokjes. 

Hoogte 
(blokjes) 5 10 12
Tijd (sec)

c. Vul in: Tussen _____ blokjes en _____ blok

jes bleef het bouwsel het langste staan. Kies 

nu drie hoogtes tussen deze twee in, test 

vervolgens welke het langste blijft staan, 

omcirkel deze hoogte.

Hoogte 
(blokjes)

Tijd (sec)

d. Blijf doortesten, wat is de ideale hoogte voor 

jouw bouwsel?

Hoogte 
(blokjes)

Tijd (sec)

e. Schrijf hieronder jouw conclusie op. Begin 

zo: “De ideale hoogte voor mijn bouwsel 

is…”.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      

f. Waarom denk je dat dit de ideale hoogte is?
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Werkblad les 3

1. a.  Wat kun je denk je doen om een huis aard

bevingsbestendig te maken?  

      

      

      

      

     

Kijk nu naar het filmpje op het bord.

b. Kies twee dingen die jij gaat doen om het 

huis aardbevingsbestendig te maken. Welke 

heb jij gekozen en waarom?
       
       
       
       
       
      

2. Maak een ontwerp van het huis. Denk na over 

de volgende dingen:

Eisen:

• Het huis is dicht, heeft een dak

• Het huis is open van binnen, dus je kunt er 

in wonen

• Het model heeft een oppervlakte van 

100cm2 

• Het huis is minstens vier blokjes hoog

Voldoet het huis niet aan deze eisen, dan mag het 

model niet getest worden. 

Vul nu de volgende vragen in:

a. Vorm. Ons huis wordt deze vorm (teken de 

vorm hieronder), omdat: 
       
       
       
       
       
    

b. Hoogte. Ons huis wordt deze hoogte, (mini

maal 4 blokjes), omdat:
       
       
       
       
       
    

c. Schets. Schets hieronder het huis. Gebruik 

in de schets twee voorzorgsmaatregelen 

tegen aardbevingen. 

Laat de schets goedkeuren door de juf/meester, 

als je dit hebt gedaan mag je gaan bouwen.
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3. Je krijgt 1 kans om het huis te testen op de tril

tafel. Zodra je model af is mag je het testen.

a. Hoe lang bleef het huis op de tril tafel staan?
       
   

b. Wat ga je aanpassen aan de vorige schets, 

denk aan vorm, hoogte en aardbevingsbe

stendige maatregelen?
       
       
       
       
       
    

Bouw het model nu opnieuw. Je hebt geen kans 

meer om het te testen op de triltafel, alle modellen 

worden straks getest aan het eind van de les! Suc

ces!
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Buitenaardse 
zwaartekracht   
groep 7-8

De ruimte is een onderwerp dat veel kinderen interesseert en aansluit 
bij verschillende leeftijden. Het is een betekenisvol onderwerp dat goed 
kan worden gebruikt bij groepsdoorbroken lessen. Als een onderwerp 
aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen, wordt de motivatie van 
de leerlingen verhoogd (Schuit, de Vrieze, & Sleegers 2011). Een hogere 
motivatie leidt weer tot betere leerresultaten (Skinner, Marchand, Furrer 
& Kindermann, 2008). De lessen worden gecombineerd met een paar 
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rekenvaardigheden: verhoudingen, rekenen met 

grote getallen en het omzetten van maateenheden. 

Daarnaast wordt er in de lessen ook aandacht be-

steed aan het vakgebied ‘meten- en meetkunde’, 

aangezien meten, meetkunde en verhoudingen 

vanwege het gebruik van concrete materialen en 

modellen goed zijn te combineren met W&T (Hotze 

& Keijzer, 2017).

Naast meten en meetkunde zijn de principes van 

onderzoekend en ontwerpend leren in de lessen 

verwerkt. De cyclus start met de fase confronte-

ren, hierbij word de leerling geconfronteerd met 

het probleem. In het eerste lesontwerp is dat: 

‘Waarom loopt de astronaut zo raar op de maan?’ 

Daarna volgt de fase van verkennen. Hierin mag 

de leerling het probleem of onderzoeksobject 

gaan waarnemen en bestuderen. Door deze vrije 

verkenning gaat de leerling vragen stellen over 

het object en dit leidt tot de volgende fase, het 

opstellen van de onderzoeksvraag. In dit geval 

wordt de onderzoeksvraag aangeboden (‘Wat is 

jouw eigen gewicht op de maan?’). In de eerste les 

zijn de materialen om het onderzoek uit te voeren 

al bekend, hierdoor worden de leerlingen al een 

specifieke richting opgestuurd. Als het experiment 

is uitgevoerd kunnen de conclusies worden getrok-

ken. Daarna kunnen de conclusies worden gepre-

senteerd en gerapporteerd. In de lessen gebeurt 

dit door een (klassikale) nabespreking. De laatste 

stap is dan de fase van het verdiepen, in deze fase 

kunnen de leerling hun kennis over het onderwerp 

verbreden. In dit geval gaat de verdieping verder in 

het tweede lesontwerp. 

Niet in elk onderzoek of les komen alle fases naar 

voren. Door bepaalde fases voor te structureren 

of over te slaan kan er meer gefocust worden op 

specifieke onderzoeksvaardigheden (de Groof, 

Donche & van Petegem, 2012; De Vaan en Marell, 

2012; SLO, 2016). In deze ontworpen lessen wordt 

er gefocust op de onderzoeksvaardigheden ‘sa-

menwerken’ en ‘oplossingsgericht denken’. Het 

samenwerken komt aan bod doordat de leerlingen 

in groepjes gaan werken. De groepjes kunnen be-

staan uit leerlingen van verschillende leerjaren. 

Doordat de leerlingen samenwerken en elkaar on-

dersteunen, kunnen de leerlingen zelfstandig aan 

de slag gaan, zonder de hulp van de leerkracht. 

Door zelfstandig te werken krijgen de leerlingen 

de verantwoordelijkheid over het eigen leerproces. 

Verantwoordelijkheid dragen, zelf beslissingen 

maken zijn principes die passen bij een onderzoe-

kende houding. 

Leerlingen kunnen niet meteen zelfstandig on-

derzoek doen, er is hier een opbouw voor nodig: 

hoe meer kennis de leerlingen hebben over de 

onderzoeksvaardigheden, hoe beter de onderzoek-

shouding wordt en hoe meer verantwoordelijkheid 

zij kunnen dragen voor het onderzoek (de Groof, 

Donche & van Petegem, 2012). Als de leerlingen 

hun onderzoeksvaardigheden kunnen ontwikkelen, 

mag er verwacht worden dat de leerlingen enige 

vrijheid kan worden gegeven binnen de ontwor-

pen lessen. In deze lessenserie wordt daarom nog 

maar voor een deel gestructureerd gewerkt. In de 

eerste les zijn daarom de fases van confronteren, 

verkennen en evalueren klassikaal gestructureerd. 

Tijdens de uitvoering van het onderzoek krijgen 

de leerlingen wel de ruimte om zelfstandig aan de 

slag te gaan, maar is de leerkracht nog in de buurt 

om handvatten te bieden indien nodig. De leer-

kracht heeft dan een ondersteunende rol (Banchi 

& Bell, 2008).
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Les 1
Zwaartekracht op de maan 

Beginsituatie leerlingen Doelen leerlingen

• De leerlingen kennen het fenomeen van ‘zwaarte
kracht’. 

• De leerlingen kennen begrippen als gewicht, mas
sa, kilogram en gram. 

• De leerlingen weten hoe ze maateenheden moeten 
omrekenen. 

• De leerlingen kunnen een weegschaal aflezen (digi
taal en analoog). 

Directe of productdoelen: 
• De leerlingen begrijpen dat er op de aarde een ster

kere zwaartekracht is dan op de maan. 
• De leerlingen hebben inzicht dat er sprake is van 

een verhouding tussen het gewicht op de aarde en 
de maan. 

Doelen op langere termijn: 
• De leerlingen leren oplossingsgericht te denken. 
• De leerlingen kunnen wiskundige problemen oplos

sen. 
• De leerlingen kunnen samenwerken. 
• De leerlingen kunnen doorzetten wanneer het 

moeilijker is dan verwacht. 

• De leerlingen hebben nog weinig ervaring met les
sen W&T. 

• De leerlingen van groep 7/8 vinden het omzetten 
van maateenheden, verhoudingen en meten en 
meetkunde nog lastig. 

• De leerlingen hebben nog moeite met verhoudin
gen. 

Aansluitende kerndoelen:

Kerndoel 24 
De leerlingen leren praktische en formele reken/
wiskundige problemen op te lossen en redeneringen 
helder weer te geven

Kerndoel 26 
De leerlingen leren structuur en samenhang van aan
tallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, pro
centen en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien ener 
in praktische situaties mee te rekenen.

Kerndoel 42 
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en 
natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elek
triciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Leerlijn W&T

Verkennen en oplossingen bedenken
De leerling kan voor de ontwerpvraag verschillende op
lossingen zoeken, uitwerken en beoordelen en op basis 
van de eisen komen tot een best passende oplossing
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ONDERWIJSACTIVITEITEN

Inhoud en 

activiteiten-

beschrijving 

Vooraf
Deel van tevoren de groepjes heterogeen in op niveau. Bij de start van de les kunnen de leerlin
gen meteen plaatsnemen in hun eigen groepje. 

Lesopening (klassikaal)
Start de les met het uitleggen van het doel van de les en hoe de les zal verlopen. Herhaal even
tueel belangrijke regels. De les ziet er als volgt uit: bekijken van de film, voorkennis ophalen, 
zelf aan de slag met de materialen, nabespreking en opruimen. Eén van de doelen van de les is 
dat je leert om oplossingsgericht te denken en werken. 

Voorkennis ophalen (klassikaal)
Kijk met de leerlingen het filmpje: ‘eerste man op de maan’  van schooltv. Stel vooraf de vraag: 
Hoe loopt de man op de maan?

https://schooltv.nl/video/mensopdemaaneengrotestapvoordemensheid/ 

De film wordt nabesproken met de leerlingen. Stel vragen om de leerlingen te helpen om hun 
waarnemingen onder woorden te brengen. De vragen dienen om de nieuwsgierigheid van de 
leerlingen naar het thema op te wekken. Zorg ervoor dat tijdens de bespreking van de film de 
begrippen massa, gewicht en zwaartekracht aan bod komen. De leerlingen hebben deze begrip
pen nodig voor de rest van de opdracht. 

Opdracht uitleg (klassikaal)
Na het ophalen van de voorkennis wordt de opdracht uitgelegd. Start hiermee door de onder
zoeksvraag aan de leerlingen bekend te maken: Wat is je eigen gewicht op de maan? Om een 
antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag krijgt elk groepje één keukenweegschaal, twee 
spullen waarvan eentje het gewicht van de maan heeft en eentje het gewicht van de aarde. Op 
de materialen staat niet vernoemd welk het gewicht van de aarde heeft en welke het gewicht 
van de maan. Daarnaast krijgen ze pen en papier. Vooraan in het lokaal is ook een personen
weegschaal neergezet. Hiervan mogen de leerlingen gebruik maken. 

Deel de materialen uit en vertel de leerlingen hoe lang ze de tijd hebben om een antwoord te 
vinden op de onderzoeksvraag. 

Zelfstandig werken (in groepjes)
De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag. Help de leerlingen bij de taakverdeling en zorg er
voor dat iedereen betrokken is bij de opdracht. 

Stel daarnaast veel vragen om het denkproces te bevorderen. 

Extra opdracht
Voor de extra opdracht geldt eigenlijk hetzelfde principe als de basisopdracht, alleen zal er wor
den gewerkt met grotere cijfers. De leerlingen krijgen dan opnieuw materiaal, alleen nu van de 
zon. Voor de zon is de verhouding keer 30. 

Nabespreking 
Bij de nabespreking worden de leerlingen opnieuw in groepjes ingedeeld. Nu zit in elk nieuw 
groepje zit minstens één leerling uit het oude groepje. Deze leerling gaat dan aan de rest van 
zijn nieuwe groepje uitleggen hoe zij tot een oplossing zijn gekomen. De leerlingen kunnen dan 
binnen de nieuwe groepjes hun antwoorden vergelijken en samen tot de best oplossingsstrate
gie komen.

Bespreek één van de beste oplossingsstrategieën ook klassikaal na en maak het visueel op het 
bord. Zo weet je zeker dat iedereen het juiste antwoord meekrijgt en begrijpt dat verhoudingen 
hierbij erg belangrijk zijn.
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Evaluatie 
Bespreek vervolgens ook nog de les algemeen met de leerlingen. Stel hierbij reflectievragen die 
gericht zijn op het proces en de lesdoelen. 

Opruimen 
Benoem waar de materialen heen moeten. Vervolgens ruimen de leerlingen op en gaan terug 
naar hun eigen lokaal.

Didactische 

werkvorm(en) 

Voorkennis ophalen 
Vragen worden klassikaal gesteld. Leerlingen krijgen de beurt en geven antwoord. Andere leer
lingen mogen daar weer op reageren. 

Maak voornamelijk gebruik van verwonderingsvragen om nieuwgierigheid op te wekken. Daar
naast is het ook de bedoeling dat de leerlingen door middel van de vraag hun waarnemingen 
onder woorden kunnen brengen. 
• Wat valt er op in het filmpje? 
• Waar wil je meer over weten?
• Wat valt je op aan de man die op de maan loopt?

Ga verder met vragen om het concept over zwaartekracht te openen, zodat de leerlingen ook 
over dit gebied voorkennis oproepen. 
• Hoe komt het dat de man zo loopt?
• Wat is het verschil tussen lopen op aarde en de maan?
• Wat is de aantrekkingskracht van de aarde op ons hier? 
• Wat doet zwaartekracht? 
• Wat is het doel/nut van zwaartekracht?

Zelfstandig werken
De leerkracht loopt rond en stelt vragen aan groepjes om ze tot denken te zetten. 
• Hoeveel weeg ik op de maan?
• Hoe kun je de materialen gebruiken om achter de onderzoeksvraag te komen?
• Hoe maak je gebruik van de materialen? 
• Hoe vergelijk je de spullen? 
• Wat voor rekensom kun je hierbij bedenken?
• Zou je het ook op een andere manier kunnen berekenen?
• Als ik nu weet hoeveel het verschil is bij een fles water, wat kan ik met deze informatie doen 

om hetzelfde te doen voor mijn eigen gewicht?
• Wat is de verhouding tussen het gewicht op de aarde en de maan?
• Hoe kunnen we gebruik maken van die verhouding om onze eigen gewicht op de maan te 

berekenen?

Er zijn ook vragen om het onderzoeksproces van de leerlingen te controleren.  
• Hoe pakken jullie het aan?
• Wat is de taakverdeling binnen het groepje?
• Welke stappen hebben jullie tot nu toe genomen?
• Hoe lees je de weegschaal af?

Nabespreking
In groepjes bespreken de leerlingen de opdracht na.  Elke leerling komt hierbij aan de beurt. Als 
leerkracht kun je vragen stellen over hoe de leerlingen bij hun oplossingsstrategie zijn gekomen 
en waarom zij denken dat ze de juiste strategie hebben gebruikt. 
• Hoe hebben jullie het aangepakt?
• Welke stappen heb je ondernomen om tot een antwoord te komen. 
• Welke rekenstrategie hebben jullie gebruikt?
• Waarom hebben jullie die rekenstrategie gebruikt? 
• Hoe hebben jullie de rekenstrategie toegepast?
• Wat was de uitkomst?



BUITENAARDSE ZWAARTEKRACHT   GROEP 7-8  |  www.iederkindeentalent.nl/ool114

Evaluatie 
De les wordt klassikaal afgesloten. Hierbij kan er samen met de leerlingen worden gereflec
teerd op de les. De vragen zijn gericht op het proces en de lesdoelen.
• Hoe verliep de samenwerking?
• Wat vond je van de opdracht? 
• Wat heb je geleerd?
• Vond je de les nuttig?
• Zou je vaker zulke lessen willen hebben? 

Materiaal/ 

Organisatie

• Keukenweegschaal
 − Digitaal 
 − Analoog 

• Personenweegschaal 
 − Digitaal 
 − Analoog 

• Cadeau aarde en maan
• Waterfles aarde, maan en zon
• Pak rijst aarde, maan en zon
• Doosjes thee aarde en maan
• Doos eieren aarde en maan
• Pennen
• Papier
• Schema omrekening gewichten op verschillende planeten

Tijdsduur Totale lestijd: 45 minuten
• Lesopening – 5 min
• Voorkennis ophalen – 5 min
• Opdracht uitleg – 5 min
• Zelfstandig werken – 15 min 
• Nabespreking – 10 min
• Opruimen – 5 min
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Les 2
De eistronaut landt op Mars

Beginsituatie leerlingen Doelen leerlingen

• De leerlingen kennen het fenomeen van ‘zwaarte
kracht’. 

• De leerlingen kennen begrippen als gewicht en 
snelheid.

• De leerlingen weten hoe ze maateenheden moeten 
omrekenen, maar zijn hier nog niet altijd helemaal 
foutloos in. 

Directe of productdoelen: 
• De leerlingen begrijpen dat er op de Mars zwaar

tekracht/aantrekkingskracht is die ervoor zorgt dat 
voorwerpen richting de Mars worden getrokken. 

• De leerlingen weten hoe je snelheid berekent. 

Doelen op langere termijn: 
• De leerlingen leren oplossingsgericht te denken. 
• De leerlingen kunnen wiskundige problemen oplos

sen. 
• De leerlingen kunnen samenwerken met anderen 

leerlingen. 

• De leerlingen hebben nog weinig ervaring met les
sen W&T. 

• De leerlingen van groep 7/8 vinden het omzetten 
van maateenheden, verhoudingen en meten en 
meetkunde nog lastig. 

• In de methode is er te weinig aandacht voor concre
te materialen bij meten en meetkunde. 

Aansluitende kerndoelen:

Kerndoel 24 
De leerlingen leren praktische en formele rekenwis
kundige problemen op te lossen en redeneringen hel
der weer te geven

Kerndoel 26 
De leerlingen leren structuur en samenhang van aan
tallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, pro
centen en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien ener 
in praktische situaties mee te rekenen.

Kerndoel 42 
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en 
natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elek
triciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Leerlijn W&T:

Verkennen en oplossingen bedenken
De leerling kan voor de ontwerpvraag verschillende op
lossingen zoeken, uitwerken en beoordelen en op basis 
van de eisen komen tot een best passende oplossing
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ONDERWIJSACTIVITEITEN

Inhoud en 

activiteiten-

beschrijving 

Vooraf:
Verdeel voordat de les begint de klas in viertallen. Zorg ervoor dat elk viertal een potlood en gum 
heeft. 

Lesopening: (klassikaal)
Vertel de leerlingen dat deze les een vervolg is op de eerder gegeven les over zwaartekracht. 
Vertel dat het doel van de les is dat leerlingen begrijpen dat er op de Aarde en op Mars zwaarte
kracht is die ervoor zorgt dat voorwerpen worden aangetrokken. Om het effect van de zwaarte
kracht op voorwerpen te demonstreren, kunnen je zelf even een gum van een meter hoog laten 
vallen. 

Voorkennis ophalen: (klassikaal)
Vertel dat er soms op de maan of op planeten ruimtevoertuigen landen om ze te kunnen onder
zoeken. De Marslander is zo’n voertuig. Laat de afbeelding van de Marslander zien. Vraag de 
leerlingen hoe dit voertuig op Mars is gekomen en vertel dat het belangrijk is dat het voertuig 
niet te hard landt. Het ruimtevoertuig is daarom geland met behulp van parachutes en stootkus
senballonnen. Zorg dat in deze activatie van voorkennis begrippen als zwaartekracht en snel
heid worden benoemd. 

Opdracht uitleg: (klassikaal)
• Vertel de leerlingen dat ze zelf een landingsvoertuig gaan maken, maar dan in plaats van 

voor een Marslander voor een ‘eistronaut’. De onderzoeksvraag die je de leerlingen voorlegt 
is als volgt: Hoe maak je een landingsvoertuig voor een eistronaut, zodat deze heel blijft. 

• Laat de leerlingen brainstormen (klassikaal of in groepjes) over hoe ze ervoor kunnen zorgen 
dat hun voertuig ook zacht zal landen, zodat het ei niet kapot zal gaan. Deel de materiaal
bakken uit en laat de leerlingen weten dat deze materialen beschikbaar zijn om hun voertuig 
mee te maken. 

Zelfstandig werken: (in groepjes)
Laat de leerlingen in groepjes verder brainstormen over hoe het landingsvoertuig eruit moet ko
men te zien. De leerlingen krijgen een A3 waarop ze hun bedachte ideeën kunnen samenvoegen 
en om een ontwerp te schetsen. Bied begeleiding door rondes door de groep te lopen en vragen 
te stellen om het denken te stimuleren. 

Opdracht uitleg 2: (klassikaal)
Wanneer de eerste groepjes hun ontwerp af hebben geef je het tweede deel van de uitleg. Leg 
uit dat de leerlingen hun ontwerp gaan bouwen. Ook mogen ze hem testen, eerst met klei en 
daarna met een ei. Leg vervolgens uit dat nadat het voertuig ontworpen is, er aan de hand van 
een werkblad de gemiddelde snelheid van het vallende ei berekend moet worden.  

Zelfstandig werken 2: (in groepjes)
De leerlingen gaan vervolgens weer verder in het groepje met het ontwerpen of na goedkeuring 
van de leerkracht beginnen met het bouwen van het landingsvoorwerp. Daarna voeren de leer
lingen het experiment uit met behulp van het werkblad. 

Nabespreking: (klassikaal)
De focus van de nabespreking ligt op het uitvoeren van het experiment en het invullen van het 
werkblad. Stel vragen aan de leerlingen over de bevindingen en hoe ze daarop gekomen zijn. 
Eventueel kan het groepje met de hoogst gemeten snelheid zijn voertuig laten zien en demon
streren hoe hij landt. 
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Opruimen: (individueel)
Blaadjes inleveren, spullen bij elkaar op de kast.

Extra: Mochten groepjes heel snel klaar zijn met het berekenen van de gemiddelde snelheid, laat ze 
dan hun voertuig verbeteren om een nóg zachtere landing mogelijk te maken.

Didactische 

werkvorm(en) 

Voorkennis ophalen: 
Vragen worden klassikaal gesteld. Leerlingen krijgen de beurt en geven antwoord. Andere leer
lingen mogen daarop reageren. 
• Hoe zal de Marslander op Mars terecht zijn gekomen?
• Waarom denk je dat het belangrijk is dat de Marslander zachtjes neerkomt?

Zelfstandig werken:
De leerkracht loopt rond en stelt vragen aan groepjes om ze tot denken en werken te zetten. 
• Hoe pakken jullie het aan?
• Hoe zorg je ervoor dat het ei niet stukgaat?
• Hoe remmen de materialen die jullie gekozen hebben de val?
• Hoe zorg je ervoor dat je voertuig stevig is?
• Welke materialen zijn nutteloos voor jullie? Waarom?
• Op wat voor manier laat je het bouwwerk vallen?
• Maakt het uit vanaf welke hoogte je het voertuig laat vallen?
• Hoe zorg je ervoor dat je het voertuig steeds van dezelfde hoogte laat vallen?
• Wat is wenselijk denk je, een hoge gemiddelde snelheid of een lage gemiddelde snelheid?

Nabespreking
Klassikaal wordt er per groepje nabesproken. Elke groepje komt aan de beurt. 
• Hoe hebben jullie het aangepakt?
• Wat voor gemiddelde snelheid heb je gemeten? Hoe ben je daarop gekomen?
• Wat aan je ontwerp heeft ervoor gezorgd dat jullie deze gemiddelde snelheid hebben geme

ten?
• Wat zou je de volgende keer toevoegen aan je voertuig om een nóg zachtere landing mogelijk 

te maken?
• Hoe ging het samenwerken?
• Wat vond je van de opdracht? 
• Wat heb je geleerd?
• Zou je vaker zulke lessen willen hebben? 
• Vond je het nuttig?

Materiaal/ 

Organisatie

• Gummen
• Stopwatches
• Eieren (voor elk viertal 1 ei, evt. gekookt: qua stukvallen iets minder spectaculair maar wel 

duurzamer, want daarna nog eetbaar)
• A4papier
• Rietjes
• Boterhamzakjes
• Satéstokjes
• Touw
• Tape
• Elastiekjes
• Scharen
• Plakband
• Klei
• Watten
• Aluminiumfolie



BUITENAARDSE ZWAARTEKRACHT   GROEP 7-8  |  www.iederkindeentalent.nl/ool118

Tijdsduur Totale lestijd: 50 minuten
• Lesopening – 2 min
• Voorkennis ophalen – 3 min
• Opdracht uitleg – 5 min
• Zelfstandig werken – 10 min 
• Opdracht uitleg 2 – 5 min
• Zelfstandig werken 2 – 15 min
• Nabespreking – 5 min
• Opruimen – 5 min
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Een nieuwe wijk   
groep 7-8

De didactiek van OOL biedt mooie kansen om rekenen en wiskunde (R&W) 
en wetenschap en techniek (W&T) geïntegreerd aan te bieden. Specifiek 
voor R&W werkt de hoge mate van sociale interactie en de aansporing tot 
het bedenken en evalueren van verschillende strategieën stimulerend 
voor de ontwikkeling van het wiskundige en probleemoplossende denken 
(Pape, Bell & Yetkin, 2003). Daarbij is het voor de ontwikkeling van een 
wiskundige attitude (een onderzoekende houding met betrekking tot R&W) 
belangrijk dat leerlingen voldoende ruimte krijgen om te experimenteren 
en dat leerkrachten zich focussen op het stellen van vragen zonder direct 
op antwoorden aan te sturen (Jonker & Wijers, 2016).
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W&T-onderwijs heeft tot doel om de kennis, vaar-

digheden én houding van leerlingen te ontwikkelen 

(Van Graft, Klein Tank & Beker, 2018; Van Graft & 

Kemmers, 2007); in het leerplankader W&T wordt 

geconcludeerd “dat er duidelijke aanknopings-

punten zijn voor W&T binnen de bestaande kern-

doelen” (p.17). De gekozen doelen zijn zo gekozen 

dat deze zowel uitdagend als haalbaar zijn voor 

de doelgroep; het ontwerpproces met nadruk om 

nauwkeurigheid en het berekenen van oppervlakte 

en schaal zijn hiervoor geschikte onderwerpen. 

De lessenserie in ontworpen aan de hand van de 

didactiek van ontwerpend leren. Dit is een logische 

keuze, want: “bij W&T-onderwijs zijn onderzoe-

ken en ontwerpen de leidende vaardigheden” (Van 

Graft, Klein Tank & Beker, 2018, p.24). OOL past 

ook goed bij de OGO-context, niet alleen door de 

zojuist beschreven geïntegreerde aanpak die de 

brede ontwikkeling stimuleert, maar ook omdat 

“leerlingen [bij OOL] ‘spelen’ dat zij onderzoeker 

of ontwerper zijn” (Van Graft & Kemmers, 2007, 

p.13); leerlingen leren dus door in een sociale 

context betekenisvolle rollen uit de samenleving te 

imiteren.

Bij de ontwerpcyclus worden de leerlingen in de 

divergente fase geconfronteerd met een probleem 

(het woningentekort) en enkele daaraan gerela-

teerde eisen van de opdrachtgeven; verkennen 

vervolgens het probleem door klassikaal te be-

spreken waar rekening mee moet worden gehou-

den bij het ontwerpen van een oplossing. In de con-

vergente fase maken in groepjes een taakverdeling 

en schetsen een ontwerp op schaal; testen of de 

schets voldoet aan de eisen en stellen het ontwerp 

eventueel bij; realiseren hun ontwerp door dit na 

te bouwen; en presenteren tot slot hun ontwerp. 

Aangezien het meeste aandacht wordt besteed aan 

het schetsen van het ontwerp, komt de testfase 

aan bod voordat het ontwerp wordt gerealiseerd en 

wordt in deze fase tevens verdieping aangebracht 

door het stellen van vragen door de leerkracht.

Omdat de groep meestal beperkte ervaring met 

OOL lessen heeft maar doorgaans leergierig is, 

goed kan samenwerken en uitdaging nodig heeft, 

is qua structurering van de les gekozen voor een 

half-open aanpak; dit komt erop neer dat de leraar 

het probleem levert en leerlingen oplossingen be-

denken, uitwerken en testen (Van Graft, Klein Tank 

& Beker, 2018). Naar aanleiding van het leerplan-

kader is ervoor gekozen om leerlingen in groepjes 

van 4 te laten werken, waarin elke leerlingen een 

eigen rol krijgt (de rekenaar, tekenaar, bouwer en 

presentator). Dit maakt het mogelijk dat leerlingen 

zowel leren samenwerken als individueel op eigen 

niveau kunnen werken en daarnaast kan bij het 

indelen van groepjes en toekennen van rollen wor-

den ingespeeld op verschillen tussen leerlingen.

Leerkrachtgedrag

Allereerst kan gesteld worden dat het: “belangrijk 

is dat de leraar zijn eigen nieuwsgierigheid en 

verwondering toont aan leerlingen, plezier heeft in 

het op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen 

en dat probeert over te brengen op de leerlingen” 

Ontwerpen

Verkennen            Confronteren        

realiseren 

bijstellen

sc
he

ts
en
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nt

w
er

p 

Verdiepen en
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en

Figuur 5  Fasen van de ontwerpcyclus 
(Van Graft & Klein Tank, 2018)
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(Walma van der Molen, 2013, aangehaald in Van 

Graft, Klein Tank & Beker, 2018, p61). Verder kan 

de leerkracht bij ontwerpend leren het best een 

begeleidende rol aannemen door ondersteuning 

te bieden in het ontwerpproces en leerlingen aan 

te zetten tot reflectie op zowel product als proces 

(Van Graft, Klein Tank & Beker, 2018). Qua on-

dersteuning van het ontwerpproces is het aan te 

bevelen dat leerkrachten weinig gedetailleerde 

aanwijzingen geven om leerlingen de ruimte ge-

ven en uit te dagen zelf na te denken (denk aan 

de taakverdeling en opeenvolging stappen van de 

ontwerpcyclus). 

Specifiek in de divergente fase kunnen leerkrach-

ten het divergente denken stimuleren door leerlin-

gen te vragen meerdere oplossingen te bedenken 

en daarbij waar nodig focus aan te brengen. In de 

convergente fase kan de leerkracht vervolgens 

groepjes helpen om beste oplossing te kiezen. Om 

het denkproces van leerlingen te verdiepen is het 

nuttig om reflectie te stimuleren door de juiste 

vragen te stellen; waar leerkrachten vaak geneigd 

zijn verklaringsvragen te stellen (‘waarom…’), kun-

nen leerlingen uit groep 7/8 volgens De Vaan en 

Marell (2012) beter aan het denken worden gezet 

door operationele voorspellingsvragen te stellen 

zoals: ‘wat gebeurt er (met…) als …’. Hierbij is het 

aan te bevelen om zowel tijdens het groepswerk 

als tijdens klassikale momenten open vragen te 

stellen over zowel de lesinhoud als over het ont-

werpproces zelf (Van Graft, Klein Tank & Beker, 

2018). Door deze vragen te baseren op de lesdoe-

len, kan al tijdens de les effectief in beeld worden 

gebracht hoe de ontwikkeling van de bijbehorende 

kennis, vaardigheden en houdingen verloopt.
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Lesgegevens

Vakgebieden: project/thema met aandacht voor (rijk)rekenen & wiskunde + wetenschap & techniek.

Doelgroep: geschikt voor groep 7/8.

Materialen: Schuimrubber/piepschuim, karton, A3 bladen, potloden, gummen, linialen en geodrie
hoeken.

Kerndoelen: 32, 33, 44, 45, 47, 54, 55, 56

Opdrachtomschrijving Vereiste voorkennis/beginsituatie leerlingen

Naar aanleiding van de woningnood in Amsterdam zul
len leerlingen in groepjes van vier een woonwijk voor 
minimaal 100 mensen ontwerpen. In de eerste les te
kenen leerlingen een plattegrond op schaal, waarbij zij 
moeten aantonen dat zij voldoen aan een aantal (deels 
rekenkundige) eisen. In de tweede les bouwen leerlin
gen een maquette van hun woonwijk.

De leerlingen kunnen een rijk rekenprobleem bena
deren met de volgende kennis/vaardigheden: rekenen 
met een schaal; berekenen van oppervlaktes (grote 
verschillen).

De leerlingen kunnen in samenwerkingsverband de 
opdracht uitvoeren waarbij ieder kind een eigen taak 
heeft en zich daarvoor verantwoordelijk voelt voor het 
eindresultaat.

DOELEN

Om de doelen overzichtelijk te weergeven zijn deze onderverdeeld in 2 categorieën: rekenen & wiskunde en weten
schap & techniek (de kerndoelen waaraan gewerkt wordt zijn in het groen weergeven).

Rekenen & Wiskunde:
• De leerlingen begrijpen hoe zij oppervlakte op schaal kunnen berekenen (32: schalen; 33: oppervlakte).
• De leerlingen kunnen een plattegrond op schaal tekenen en daarbij de oppervlakte van verschillende ruimtes 

bepalen. ( 32; schalen 33: oppervlakte).

Wetenschap & Techniek:
• De leerlingen weten dat Amsterdammers gemiddeld het kleinst van Nederland wonen, ongeveer 50m² per per

soon. Ook weten ze dat een verdieping ongeveer 3 meter hoog is. (47 wonen – verschillen tussen wijken) 
• De leerlingen weten hoe de volgorde van het ontwerpproces in werking gaat: eerst denken, dan meten, dan te

kenen en tot slot bouwen (leerplankader: kennis).
• De leerlingen begrijpen de context en de actualiteit van de opdracht, zij kunnen zich inleven in de woningnood in 

Amsterdam (leerplankader: context & houding; 47 wonen – verschillen tussen wijken).
• De leerlingen kunnen op basis van hun ontwerp schets een maquette construeren met gebruik van verschillen

de materialen (44 Constructieprincipes; 45 Constructies & Constructiematerialen).
• De leerlingen creëren een maquette voor een nieuwe wijk op basis van hun eigen smaak, rekening houdend met 

enkele eisen en praktische vraagstukken (Bovenstaande leerlijnen + 54: bouwen van maquettes; 56: architec-
tuur).

• De leerlingen evalueren hun eigen product en werkproces en dat van groepsgenoten (leerplankader: houding & 
vaardigheden; leerlijn 55 reflecteren). 

• De leerlingen maken stappen in de ontwikkeling van wenselijke houdingsaspecten (leerlingen willen: weten, 
begrijpen, vernieuwend zijn, kritisch zijn, bereiken en delen) (leerplankader: houding).
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Les 1
Docent- en leeractiviteiten Organisatie 

en werk-
vormen

Materialen Tijd 
min.

Gebruik de PowerPoint ter ondersteuning.

PowerPoint slide 1 & 2
Vertel de leerlingen dat Burgemeester Halsema groep 8 heeft 
gevraagd een nieuwbouw wijk te ontwerpen voor ongeveer 100 
mensen omdat de woningnood in Amsterdam de pan uit rijst.

PowerPoint slide 3 t/m 8
Vertel de leerlingen: “we gaan ten minste 2 lessen aan dit project 
werken. We zullen eerst bekijken hoe een architect te werk gaat 
en daarna bekijken wat we in dit project precies gaan doen en le
ren.” Vervolgens worden kort klassikaal enkele voorbeelden van 
maquettes bekeken zodat leerlingen hier een beeld bij krijgen.

Introductie Presentatie op 
digibord

7

PowerPoint slide 9 t/m 15]
Aan de hand van de PowerPoint klassikaal bespreken wat ‘op 
schaal’ betekent en waar je het tegen komt (zie voorbeelden 
slide 10 en 11). Vervolgens paar oefenopdrachten met schaal 
klassikaal uitvoeren (slide 12) en een leerling huis op schaal 
laten tekenen en  vervolgens werkelijke afmetingen van het huis 
berekenen; is dit realistisch? (slide 13) Teken vervolgens in slide 
14 het bovenaanzicht van een woning in Lvorm en model ver
volgens hoe je hier de oppervlakte van berekent;  eerst opdelen 
in 2 rechthoeken, dan de lengte en breedte van beide rechthoe
ken opmeten, dan per rechthoek vermenigvuldigen, vervolgens 
rechthoeken bij elkaar optellen en tot slot omrekenen naar 
schaal (vermenigvuldigen met 100 oftewel van cm² naar m²). 
Vraag hoe hoog een verdieping ongeveer is; ongeveer drie meter, 
dus een woning van 4 verdiepingen is ongeveer 12 meter hoog 
(zonder dak). Benoem dat je ook eerst kan bedenken hoe groot je 
wilt dat de woning wordt, vraag aan leerlingen: “hoe kan je een 
woning van 100m² maken? Er zijn meerdere oplossingen!”.
Vraag wat leerlingen goed vinden aan de plattegrond in slide 15 
en wat er mist (“Je ziet niet hoe hoog elk gebouw is, hoe kan je 
dat aangeven in een plattegrond?” Antwoord is door hoogte cij
fers).

PowerPoint slide 16 t/m 19
Bespreek de afbeeldingen van Amsterdam, Parijs, New York en 
Tokio; welke verschillen zie je, wat vinden leerlingen wel of juist 
niet mooi? Vertel dat Amsterdammers met 50m² p.p. gemiddeld 
het kleinst wonen in Nederland en licht vervolgens kort de eisen 
aan het ontwerp toe; zijn daar vragen over?

Klassikale 
instructie

Presentatie op 
digibord

13’
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Groepjes formeren (vooraf aan de les)
Bij de samenstelling van de groepjes en bij het verdelen van de 
rollen en taken is het belangrijk om rekening te houden met 
(grote) verschillen die er tussen leerlingen kunnen zijn. De leraar 
kan met deze rollen spelen door de ene leerling een rol of taak te 
geven waarin hij/zij goed is, terwijl een andere leerling juist een 
rol of taak krijgt waarin het kind minder goed is en uitgedaagd 
wordt. De 4 rollen zijn de: reken teken, bouw en presenteer
specialist/eindverantwoordelijke (laatste zorgt ook voor goede 
samenwerking tussen de specialisten).

PowerPoint slide 20
Licht toe dat er groepjes van 4 worden gemaakt, waarin elke 
leerling een rol krijgt: reken, teken, bouw of presenteerspeci
alist. Iedereen werkt mee aan alle taken, maar je bent hoofdver
antwoordelijke voor jouw rol. Vertel dat de leerlingen wanneer de 
groepjes gemaakt zij achtereenvolgens: een eigen plek kunnen 
zoeken in de klas (de materialen worden gebracht), de eisen 
doornemen en brainstormen, een klad schets maken, een nette 
schets maken en, wanneer zij denken dat ze klaar zijn, feedback 
aan de leerkracht vragen; dat laatste mag natuurlijk ook tussen
door. Zijn hier vragen over? Maak de groepsverdeling bekend en 
laat de leerlingen aan de slag gaan.

Observeer of alle groepjes aan het werk gaan en deel de materi
alen uit. De eerste minuten is het aan te bevelen om te kijken of 
leerlingen er zelf uit komen en hen niet meteen te helpen.

Tijdens het rondlopen kan je je als leerkracht enthousiasme ui
ten, leerlingen waar nodig stimuleren en verdieping aanbrengen 
door voorspellingsvragen te stellen, bijvoorbeeld bij een groot 
vierkant huis: “welke problemen ontstaan er als je een heel 
groot vierkant huis bouwt?” (dan wordt het o.a. donkerder en 
heb je minder uitzicht). Hierbij is het essentieel dat de leerlingen 
ruimte krijgen om te experimenteren, zorg er daarom voor dat 
je als leerkracht niet teveel probeert te sturen en vooral vragen 
stel; geef ook niet gelijk het antwoord wanneer leerlingen vragen 
stellen, maar stel wedervragen om hun denkproces te stimule
ren. Als leerlingen er echt niet uit komen kan je natuurlijk wel 
het antwoord geven of adviseren om een expert uit een ander 
groepje om raad te vragen.

Opdracht 
uitvoeren in 
groepjes

Presentatie op 
digibord
A3 papier, pot
loden, linialen, 
geodriehoe
ken, gummen

Verdeling 
groepjes en 
rollen

4060’

Mocht het zo zijn dat de leerlingen al snel de bouwtekening af 
hebben, breng dan verdieping aan door feedback te geven en 
vragen te stellen; indien de plattegrond er goed uitziet kunnen 
leerlingen nadenken over het soort daken, ramen, balkons enz. 
dat hun gebouwen krijgen. Evt. kan ervoor gekozen worden om 
leerlingen al te laten brainstormen over de bouw en het gebruik 
van materialen.

Evaluatie
Wat was leuk of leerzaam en wat juist niet? Wat ging goed en 
waardoor kwam dat? Wat ging moeizaam en hoe willen en kun
nen leerlingen daar volgende les mee omgaan? Hebben leerlin
gen nog iets nodig (materialen/extra instructie?

Klassikale 
afsluiting  
(reflectie)

Presentatie PP 5’
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Les 2

Docent- en leeractiviteiten Organisatie 
en werk-
vormen

Materialen Tijd 
min.

PowerPoint slide 1 t/m 5
Opfrissen van voorkennis met behulp van presentatie. Eventueel 
kinderen het schaalformulier opnieuw laten invoeren. Weten de 
kinderen hun rol/specialisme nog?
Vraag of leerlingen nog weten hoe een architect te werk gaat en 
welke fase daarom vandaag centraal staat: het bouwen van een 
maquette op basis van de ontwerpschets.

Klassikale 
Introductie en 
instructie

Presentatie op 
digibord

7’

PowerPoint slide 5
Tijdens de introductie ook het go/no go moment uitleggen. De 
leerlingen mogen niet vanzelfsprekend beginnen met de bouw. 
Zij moeten met hun schets eerst aan de voorwaarden laten 
voldoen en die bij de leerkracht toelichten. Elk groepje krijgt 
feedback m.b.t. de eisen en evt., in elk geval indien aan alle eisen 
voldaan is, de opdracht om te brainstormen over hun bouwplan. 
Wanneer alle/de meeste groepjes aan de eisen voldoen, is het 
tijd voor een korte instructie m.b.t. het bouwen.

Check + evt. 
afmaken 
schets / brain
stormen bouw

5’15’

Laat zien welke bouwmaterialen elk groepje krijgt en licht toe 
dat groepjes met elkaar mogen ruilen. Vraag welke leerlingen 
al een idee hebben hoe ze gaan beginnen (adviseer om eerst te 
brainstormen over materiaalgebruik en een taakverdeling te ma
ken voordat groepjes beginnen met bouwen). Wat kunnen groep
jes doen als ze vast lopen? (hulp vragen of bij andere groepjes 
kijken). Herinner de kinderen aan hun rol binnen de groep en 
licht alvast het beoordelingsformulier voor de presentatie toe 
(slide 6). Zo weten de bouwers en de presentatoren wat beter 
waar zij aan toe zijn. Vertel dat het bouwen niet zo precies hoeft 
als het tekenen omdat dit veel moeilijker is; het is natuurlijk wel 
de kunst om het zo mooi en precies mogelijk te bouwen! Geef 
aan hoeveel tijd leerlingen hebben voor het bouwen van de ma
quettes; het is aan te bevelen om hier minstens 1.5 uur voor te 
nemen en evt. tijd voor uitloop te reserveren. Zijn er nog vragen 
van leerlingen? Deel materiaal uit, groepjes gaan bouwen.

Klassikale 
instructie

Bouwmate
rialen liggen 
klaar voor alle 
groepjes

5

Tijdens het rondlopen kan je je als leerkracht enthousiasme 
uiten, leerlingen waar nodig stimuleren en verdieping aanbren
gen door voorspellingsvragen te stellen. Het is essentieel dat de 
leerlingen ruimte krijgen om te experimenteren, zorg er daarom 
voor dat je als leerkracht niet teveel probeert te sturen en vooral 
vragen stel; geef ook niet gelijk het antwoord wanneer leerlingen 
vragen stellen, maar stel wedervragen om hun denkproces te 
stimuleren. Als leerlingen er echt niet uit komen kan je natuur
lijk wel het antwoord geven of adviseren om een expert uit een 
ander groepje om raad te vragen.

Zelfstandig 
werken

90…
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PowerPoint slide 6
Vertel dat elk groepje hun ontwerp in max. 2 minuten voor de 
rest van de klas gaat pitchen en dat er per pitch/presentatie kort 
de tijd is voor 1/2/3 vragen/opmerkingen en tips/tops met be
trekking tot criteria uit de PowerPoint. 

Presenteren 2025

PowerPoint slide 7
Evalueer het project klassikaal m.b.v. de slide 7.

Evaluatie 510’



127www.iederkindeentalent.nl/ool  |  EEN NIEUWE WIJK   GROEP 7-8 127

Bijlage
Powerpoint slides bij les 1

Slide 1 Slide 2

Slide 3 Slide 4

Slide 5 Slide 6
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Slide 7 Slide 8

Slide 9 Slide 10

Slide 11 Slide 12
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Slide 13 Slide 14

Slide 15 Slide 16

Slide 17 Slide 18



130 EEN NIEUWE WIJK   GROEP 7-8  |  www.iederkindeentalent.nl/ool130

Slide 19 Slide 20

Slide 21 Slide 22

Powerpoint slides bij les 2

Slide 1 Slide 2
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Slide 3 Slide 4

Slide 5 Slide 6

Slide 7
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