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Voorstellen 
Mijn naam is Nina Verstegen en ik loop stage in groep 5 op De Vijfmaster in Veghel. 
Vanuit de Pabo heb ik als opdracht gekregen om een innovatief ontwerp te ontwerpen, die aansluit 
bij de vraag vanuit mijn stageschool. De vraag vanuit mijn stageschool is een lesontwerp die aansluit 
bij het reguliere lesrooster en de thema die bij deze vakken lopen. 
 
Onderzoeksvraag 
‘Welke didactische aanpak helpt om binnen de methode BLINK wereld 2 van techniekonderwijs zo te 
integreren dat het leeropbrengsten heeft voor kinderen in de bovenbouw van basisschool De 
Vijfmaster?’ 
 
Opbrengsten samenwerking met Het Techniekloket 
In de samenwerking met Het Techniekloket zijn we regelmatig met elkaar in gesprek gegaan, 
kwamen er steeds meer ideeën met passende doelen naar boven. Door zelf verder te brainstormen, 
deze ideeën te bespreken en feedback te vragen, kwamen we tot een steeds beter en 
sterker lesidee. Daarbij heeft H. van der Wijst verschillende voorbeelden met me besproken en 
achtergrondinformatie gedeeld met daarin passende leerinhouden en theorie. 
Met Het Techniekloket en de andere studenten die deze samenwerking ook aangegaan zijn, hebben 
we een idee en ontwerp neergezet voor een inspiratielokaal. We hebben samen nagedacht over 
passend meubilair, materiaal en instrumenten. Mijn lesontwerp los worden ingezet, maar ook door 
middel van een leskist in dit lokaal ingezet worden.  
 
Inhoud van het project 
De methode BLINK is de methode die ik heb ingezet. Het thema heet ‘Ik hou van Holland’, waar 
o.a. tradities in Nederland terugkwamen. Daarbij gaat dit thema over de Hollandse 
meesters, het Wilhelmus en de grote vijf van Nederland. In dit thema komen verschillende domeinen 
terug, zoals natuur, geschiedenis en aardrijkskunde. Ik zag dat techniek nauwelijks aan bod kwam. 
Daarom heb ik in overleg met betrokkenen vanuit mijn stageschool afgesproken om een innovatief 
lesidee te bedenken over de profilering ‘Natuur, Wetenschap, Techniek & Design’ (NWTD) bestaande 
uit inhouden van de kennisbasis Natuurwetenschappen & Technologie en Kunstzinnige Oriëntatie. 
Tijdens dit thema krijgen de kinderen ook informatie over de landschappen van Nederland. Dit 
onderwerp heb ik gekoppeld aan het lesontwerp. Door in de methode van BLINK te duiken, in 
gesprek te gaan met verschillende betrokkenen en te brainstormen, ben ik op het idee gekomen, het 
maken van een windmolen op schaal. Dit is een vak integratief ontwerp, die niet alleen aansluit op 
het techniekonderwijs, maar ook op natuur, rekenen, taal en beeldende vorming. 
  



Doel lessenreeks 
Aan het einde van de lessenreeks hebben de kinderen kennis opgedaan over de windmolen en zijn ze 
zelf op onderzoek gegaan hoe ze een windmolen kunnen maken op schaal, waarbij de wieken 
kunnen draaien in de wind. De windmolen is veel te zien in Nederland. Ik wilde de kinderen niet 
alleen de kenmerken van een windmolen leren, maar ook achtergrondinformatie, zoals waar in 
Nederland windmolens staan en waar ze voor dienen. Deze informatie heb ik met de kinderen in de 
eerste les behandeld. Het doel van de eerste les was daarom ook het opdoen van informatie over de 
windmolen.  
De volgende les hebben de kinderen de informatie verwerkt van de eerste les, d.m.v. een 
onderzoeksles. Dit heb ik gedaan door de kinderen in groepjes een windmolen te laten ontwerpen en 
te maken op schaal, waarbij de opdracht was dat de wieken in de wind kunnen draaien. Dit was het 
doel van deze les. Ik heb de eerste onderzoeksles een bouwkaart opgesteld voor de kinderen. Welke 
materialen hiervoor gebruikt moesten worden, was aan henzelf. 
De tweede les heb ik de bouwkaarten en een aantal materialen weggelaten, zodat de kinderen nog 
meer op onderzoek gingen en oplossingen moeten zoeken. Daarna hebben de kinderen hun 
windmolen gepresenteerd aan de rest van de klas. Hierbij vertelde ze hoe het proces verlopen is en 
waarom ze bepaalde beslissingen genomen hebben. De kinderen mochten ook aan de rest van de 
klas het draaien van de wieken laten zien, door middel van de wind. 
 
Opbrengst voor de kinderen 
Door aan te sluiten op het thema ‘Ik hou van Holland’, gaf dit ontwerp meer betekenis voor de 
kinderen. Daarbij werd er relatief weinig techniekonderwijs gegeven, waardoor de kinderen erg 
enthousiast en gemotiveerd waren tijdens de uitvoering van de lessenreeks. Iedereen wilden ook een 
windmolen neerzetten die daadwerkelijk kon draaien in de wind. 
 
Opbrengsten voor de school 
Door dit lesontwerp met overzicht van de benodigdheden, hebben de leerkrachten van de 
middenbouw handvaten gekregen, hoe zij het techniekonderwijs toe te kunnen passen bij dit thema. 
Door een duidelijke lesbrief, bouwkaart en overzicht met de benodigde materialen, kunnen de 
leerkrachten dit meteen inzetten. 
 
Mijn opbrengst 
Door zelf op onderzoek te gaan en te kijken wat er echt toe doet, heb ik uiteindelijk een lesidee 
ontworpen die aansluit op de behoefte vanuit de school. Door zelf alle stappen langs te gaan, heb ik 
zelf het ontwerp tussentijds aan kunnen scherpen, om uiteindelijk een sterke lessenreeks neer te 
kunnen zetten. Ik heb gemerkt dat doelen en leerlijnen ook op een leuke, leerzame en effectieve 
manier gehaald kunnen worden en dat ik als toekomstige leerkracht niet alleen methodes over wil 
nemen. Dit heeft veel meer betekenis voor de kinderen en daar draait het uiteindelijk om. 
 
U kunt contact met mij opnemen via: n.verstegen@student.fontys.nl 
 


