
1 
 

Kijken, Spelen, leren en … maken! 
15072016 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hans van de Burgt – EMV/ Permanent Future Lab Strijp-S 

Wouter van Niel – Architectuurlessen 

 

Juli 2016 

  



2 
 

Inhoudsopgave 

 

Inleiding 3 

Didactisch kader 4 

Modelbouw als middel 4 

Forum en Blogs 11 

Structuur en opbouw pilotprogramma 11 

Technische Equipment 11 

Software 12 

Evaluatie 13 

Kosten, sponsoring en subsidie 13 

Participatie samenleving 13 

Bijlage 1 - Denk- en werkwijzen relevant voor basisschoolleerlingen 15 

Bijlage 2 - Structuur en opbouw pilotprogramma 16 

ONTWERPEN 17 

De spontane stad 17 

Het Bouwplan 27 

2D Tekenen 33 

3D Tekenen 36 

MAKEN 39 

Gietmallen, lijm en zaagsel 39 

Bouwen van huizen 43 

Gras en groen 48 

Elektronica, schakelingen en microcontrollers (Arduino) 50 

EXCURSIE EMV 54 

Bijlage 3 - Alternatief lesprogramma Kindcentrum Platijn 58 

Bijlage 4 - Technische Equipment 60 

Bijlage 5 - Evaluatie 68 

Bijlage 6 – Partners en sponsoren 72 

Notities 73 

 
 
 
 

  



3 
 

Inleiding 
 

Gedurende een periode van begin maart tot eind mei 2016 is bij een viertal scholen uit Best een pilot 
leerprogramma uitgevoerd, gericht op techniek en creativiteit. 
Aan dit programma onder de titel "Kijken, spelen, leren ... en maken", namen 60 kinderen uit groep 7 
deel van BS De Klimboom,  22 leerlingen uit groep 8 van BS Immanuël, 23 leerlingen uit groep 8 van BS 
Wilhelmina en 31 kinderen uit een gemengde bovenbouwgroep van Kindcentrum Platijn v/h BS De 
Schakel. In dit programma hebben de 136 kinderen op een innovatieve, integrale en creatieve manier 
kennis kunnen maken met dit domein van de toekomst. 
 
Het project is uitgevoerd door een publiek-privaat consortium bestaande uit: 
 

a. Stichting Best Onderwijs  
Verbonden aan de regio Brainport en zich daarmee bewust wat technologie, wetenschap en 
innovatie kan betekenen voor mens en economie. De Stichting wil kinderen in een vroeg 
stadium kennis laten maken met het domein Wetenschap & Technologie. De Stichting Best 
Onderwijs is zich ervan bewust dat er in deze een taak is weggelegd voor een schoolbestuur in 
het primair onderwijs. 
 

b. Eindhovense Modelbouw Vereniging (EMV) 
Oudste modelbouwvereniging van Nederland, opgericht door Philips in 1937. 
Bestaat uit een groot aantal (ex-)medewerkers van het Philips NatLab, DAF Research, VDL, 
ASML en TNO. Is verbonden aan het museum “Bevrijdende Vleugels” in Best. Richt zich op 
ontwikkeling van methoden & technieken voor modelbouw in brede zin, en op het 
ontwikkelen van zogenaamde STEAM skills (Science, Technology, Engineering, Art & 
Mathematics). 
 

c. Achitectuurlessen 
Collectief van architecten die workshops en lessen verzorgen voor leerlingen van het primair 
en/of voortgezet onderwijs. Zij hebben als doel om het ontwerpend denken, het 
probleemoplossend vermogen en het ruimtelijk creëren als essentiële vaardigheden een 
plaats te geven in het onderwijs.    
 

d. Permanent Future Lab Strijp-S 
Nutsvoorziening bij Seats2Meet in Eindhoven om bezoekers kennis te laten maken met 
nieuwe hoogwaardige technologische ontwikkelingen. ‘Kijken met je handen’, dus ermee 
spelen, leren of experimenteren, of er zelf nieuwe toepassingen voor bedenken.   
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Didactisch kader 

 
Het uitgevoerde programma stoelt op de principes van de zogenaamde Maker Culture. 

“The maker culture represents a technology-based extension of DIY culture, including engineering-
oriented pursuits such as electronics, robotics, 3D printing, laser cutting and the use of CNC tools, as 
well as more traditional activities such as metalworking, woodworking, and traditional arts and crafts. 
It stresses a cut-and-paste approach to standardized hobbyist technologies, and encourages cookbook 
re-use of designs published on websites and maker-oriented publications. There is a strong focus on 
using and learning practical skills and applying them to reference designs. Maker culture emphasizes 
informal, networked, peer-led, and shared learning motivated by fun and self-fulfilment.” 

Modelbouw en zeker de modelspoor hobby heeft in principe alle zaken die nodig zijn, om zich te 
ontwikkelen tot een rijke (leer-)omgeving voor het ontwikkelen van "maker skills" c.q. “STEAM skills”.  

"Maker culture has attracted the interest of educators concerned about students’ disengagement from 
STEAM subjects (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) in formal educational 
settings. Maker culture is seen as having the potential to contribute to a more participatory approach 
and create new pathways into topics that will make them more alive and relevant to learners." 
 
De Eindhovense Modelbouw Vereniging onderkent de hier bovengenoemde uitgangspunten, en 
draagt deze actief uit, door het bieden van advies en praktische ondersteuning aan 
onderwijsinstellingen.  

Mike Hughes, Marketing Director National Model Railroad Association (NMRA) in de UK:  

"Constructing model railway tracks is a "hobby that transcends generations" and encourages people to 

nurture a wide range of skills as problem solvers." 

Zie ook: Why do men love model railway? 1) 

Modelbouw als middel 

 
Een belangrijk uitgangspunt van het pilotprogramma was het centraal stellen van de kerndoelen die 

het basisonderwijs beoogt te bereiken. Een centrale plaats wordt daarbij ingenomen door onderwijs in 

taal, rekenen en wereldoriëntatie. Het pilotprogramma werd gekenmerkt door een integrale 

onderwijsaanpak, waarbij naast aandacht voor de kerndoelen ook ruimte was voor het ontwikkelen 

van de “vaardigheden van de 21e eeuw” t.w.: communicatie, samenwerken, ICT-geletterdheid, 

creativiteit, kritisch denken, probleem oplosvaardigheden en sociale en/of culturele vaardigheden. 

De docenten van Architectuurlessen zijn erop gericht om leerlingen deze vaardigheden bij te brengen. 

Ze daagden de leerlingen uit om kritisch te kijken naar hun eigenleefomgeving. Om oplossingen aan te 

kunnen dragen voor de door hun gevonden problemen, moesten de leerlingen hun eigen creativiteit 

in te zetten. De wijk die ze ontwerpen hebben, heeft als intrinsieke kwaliteit dat het resultaat een 

product is van wensen van meerdere personen. Het stimuleren van communicatie en samenwerking 

was daarom essentieel voor een goed eindresultaat.  

 

 

                                                           
1 Zie: http://www.telegraph.co.uk/men/thinking-man/11918663/Why-do-men-love-model-railways.html 
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Modelbouw wordt ingezet als leermiddel en biedt een rijke leeromgeving waarbij naast hetgeen 

hierboven genoemd werd, ook gewerkt kan worden aan het ontwikkelen van enkele STEAM skills: 2D 

en 3D tekenen met een computer, lasersnijden en 3D printen en het gebruik van elektronica en 

microcontrollers (Arduino). 

Zie ook de video: 

 
  

“En zo zou onderwijs eigenlijk moeten zijn”  

https://vimeo.com/158889882 

(Interview met een leerkracht van een van de deelnemende scholen) 

 

Integraal onderwijs 

Het doel van het pilotprogramma is dat leerlingen tijdens een steeds completer begrip ontwikkelen 

van concepten en hun onderlinge samenhang rondom het thema stad. Dat vraagt om inhoudelijke 

afstemming van alle lessen, kortom integraal onderwijs. De leerlingen doen ervaring op met een 

aantal denk- en werkwijzen2) die zij als deelnemer in de context van het programma leren hanteren, 

met binnen de context geldende regels en normen. (Zie ook bijlage 1).  

Met enkele van deze denk- en werkwijzen, zoals informatie verzamelen en verwerken, mondeling en 

schriftelijk communiceren en meten, modelleren en rekenen kunnen leerlingen hun taal- en 

rekenvaardigheden verder ontwikkelen. Dit vraagt van de leerkrachten extra aandacht om de 

beschreven lesactiviteiten af te stemmen op het niveau van de leerlingen en met wat er bij taal- en 

rekenonderwijs aan de orde is geweest. 

Hieronder geven we aan welke leeractiviteiten zoal aan de orde zijn gekomen: 

Taal 

 Begrippen verzamelen 

 Betekenis uitzoeken 

 “Mindmaps” maken 

 Verslagen maken voor blogpagina 

 

                                                           
2 Conceptcontextbenadering in het primair onderwijs, Marja van Graft -Stichting leerplanontwikkeling (SLO),  

   2009, Enschede   

 

https://vimeo.com/158889882
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“Meneer, gaan we vandaag weer aan planologie doen? 
 

Uitspraak kind BS Immanuël 
  

Leerlingen hebben met hun klas een (web-based) blog geschreven. Daarvoor schreven alle kinderen 

van elke bijeenkomst van het project een kort verslag. Van te voren zijn de criteria bepaald mét de 

kinderen waar een tekst voor een blog aan moest voldoen. Na het schrijven van de blogs, gingen de 

kinderen elkaars tekst reviseren. Ze keken dan vooral naar inhoud, zinsbouw en spelling. 

Van elke bijeenkomst werden zes teksten uitgekozen, die we op het internet gepubliceerd werden. 

Tijdens het pilotprogramma is ook de woordenschat uitgebreid. Tijdens de onderzoeken lazen de 

kinderen teksten uit boeken en op internet. Als ze woorden tegenkwamen die ze niet kenden, 

schreven ze die op en hingen ze op de woordenwand. Met behulp van spelletjes, puzzeltjes en andere 

oefeningen leerden ze de betekenis van die woorden. Aan het eind van het thema maakten de 

kinderen een woordenschattoets over deze woorden. 

Rekenen/wiskunde 

 Ruimtelijk inzicht (3D) 

 Verhoudingen 

 Afstand schatten en meten 

 Schaal rekenen 

 
“Juffrouw, mogen we een foto maken van een boom met mijn vriendinnetje ernaast. We willen 
uitrekenen hoe hoog een boom in het echt is.” 
 

Uitspraak kind BS De Klimboom 
 

Wereldoriëntatie 

Het pilotprogramma was volledig geïntegreerd in het centrale thema: De stad.  

N.a.v. de startactiviteit - een stad bouwen - kwamen de kinderen tot een groot aantal 

onderzoeksvragen, die ze wilden uitzoeken over de stad. Deze vragen werden onderverdeeld in 

subcategorieën. De kinderen verdeelden de vragen onderling. Op het bord hing een blad met vragen: 

Wat willen we (nog meer) weten, en wat weten we al? De kinderen kozen een onderzoeksvraag uit en 

hingen er hun naam bij. Ze vulden een onderzoeksplan in om voor zichzelf op een rijtje te zetten hoe 

ze het onderzoek aan zouden pakken. Doordat de onderzoeksvragen over verschillende 

kennisgebieden gaan, kwamen alle vakgebieden wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, 

natuur en techniek) binnen het thema aan de orde. 

Voorbeelden van onderzoeksvragen op het gebied van aardrijkskunde. 

 Welke noodzakelijke gebouwen moeten er in een stad gebouwd worden? 

 Waardoor groeit een stad? 

 Hoe ontwerp je een stadswijk? 
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Voorbeelden van onderzoeksvragen op het gebied van geschiedenis: 

 Wat zijn de verschillen in bouwstijlen door de geschiedenis heen? 

 Hoe ontwikkelt zich een stad door de jaren heen? 

 Hoe veranderen gebouwen door de jaren heen? 

Voorbeelden van onderzoeksvragen op het gebied van natuur en techniek: 

 Wat zijn composieten? 

 Hoe kun je het best groenvoorzieningen maken? 

 Hoe bouw je een huis? 

 Wat is groene energie? 

Vaardigheden 21e eeuw 

 Communicatie (zie onder taal) 

 De kinderen deden onderzoek in tweetallen. Daarvoor moesten ze veel overleggen.  

 Van elk onderzoek dat ze afgerond hadden, gaven de kinderen een korte presentatie. 

 Bij het uitkiezen van de teksten voor het blog moest er veel overlegd worden. 

 

 Samenwerken 

 Project is consequent uitgevoerd in leerlingengroepen. 

 De kinderen moesten samen bedenken hoe de stad eruit zou gaan zien. Daarvoor 

moesten ze goed overleggen, luisteren naar elkaar, samen kiezen, op elkaar afstemmen 

enz. 

 

 ICT-geletterdheid 

 Internet zoekfuncties 

 Tekenen met Sketchup 

 Ontwerpen met TinkerCad 

 Teksten aanleveren op forumpagina Beneluxspoor.net 

 School Blog-pagina 

 

 Creativiteit 

 Bedenken opzet stad, welke gebouwen? welke vorm? 

 Hoe invulling geven aan belangrijke kenmerken?  

(Wonen, werken, winkels, recreatie/groenvoorzieningen en infrastructuur.) 

  

 Kritisch denken 

 Leren omgaan met “waarom-vragen”, en dergelijke vragen ook leren stellen. 

 Is goed, goed genoeg? 

 Voldoet mijn tekening aan de eisen? 

 Klopt de maatvoering? 

 

  Probleem oplosvaardigheden 

 Wat gaat goed? Wat niet? En waarom? 

 Wat kan ik van andere kinderen leren? 

  



8 
 

 Sociale en/of culturele vaardigheden 

 Hoe kan ik anderen helpen? 

 Hoe verdeel je de taken? 

 Hoe zorg je ervoor dat iets op tijd af is? 

 Wat doe je als het tegen zit? 

 Leren omgaan met teleurstellingen? 

 Leren blij (en trots) te zijn, als het (eindelijk…) gelukt is.  

STEAM skills 

 2D (rekenend) tekenen m.b.v. Sketchup 

 3D creatief en vrij tekenen m.b.v. TinkerCad 

 Maken composiet op basis van acryl en tule uit een silicone of latex mal. 

 Maken van gekleurde strooivezels (scenerymateriaal) 

 Wat is lasersnijden? 

 Hoe werkt een 3D printer? 

 De werking van elektronica, schakelingen, en microcontrollers (Arduino) 

 Wat is programmeren? 

Daarnaast werd aandacht besteed aan gereedschap en materialenkennis. Denk hierbij aan het 

werken met meetlatten, rekenapparaten, passers, scherpe messen, penselen en acrylverf, het 

mengen van kleuren, het gebruik van houtlijm en het werken met diverse kartonsoorten. 

 

Een eigen miniatuurstad 

De kinderen van de deelnemende scholen hebben een viertal miniatuursteden gerealiseerd waarbij 

álle elementen zelf bedacht en ontworpen zijn, in een schaalverhouding van 1:87 

De steden moesten vijf belangrijke elementen bevatten: wonen, werken, winkels, recreatie/ 

groenvoorzieningen en infrastructuur. 

Tijdens de Dutch Technology Week 2016 (23 mei t/m 27 mei jl.) zijn deze miniatuursteden voor een 

breed publiek tentoongesteld geweest bij Seats2Meet Strijp-S in Eindhoven. De tentoonstelling werd 

bezocht door gemiddeld 60 bezoekers per dag. Het opbouwen en afbreken werd verzorgd door leden 

van de Eindhovens Modelbouw Vereniging (EMV). 

Een sfeer impressie: 
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De modelsteden:  

 
Pr8erdam – BS Immanuël Groep 8 
 

  
   Klimtown – BS De Klimboom Groep 7B                       MacCity – BS Wilhelmina Groep 8 

 
Details Klimtopia – BS De Klimboom Groep 7A 
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Ook in de pers werd er aandacht aan besteed aan het pilotprogramma: 

 

Artikel Eindhovens Dagblad dd. 24-05-2016 

 

Bezoekers wisten de tentoongestelde miniatuursteden op waarde te schatten. Veelal kon men zich 

nauwelijks voorstellen dat jonge kinderen hiertoe in staat waren. De tentoonstelling bleek opvallend 

vaak bezocht te worden door onderwijsgevenden en/of bestuursleden van onderwijsinstellingen. 

Een middelbare school kwam zelfs met een hele klas kijken… of het niet iets voor hun was? 

De tentoongestelde kijkkasten werden ook uitgenodigd voor deelname aan andere evenementen:  

 9/10 juli 2016 -   150 jaar sporen in Best  

 10/11 sept. 2016 Mini Maker Faire Eindhoven 

 28 t/m 30 okt. 2016 Eurospoor 2016 in de Jaarbeurs te Utrecht  

 

De Heemkundekring Best, organisator van 150 jaar sporen in Best stelde in samenwerking met de 

Nederlandse Spoorwegen een extra schoolreis in het vooruitzicht voor de school/klas die het beste 

resultaat heeft weten te bereiken. De winnaar werd op 10 juli bekend gemaakt. De prijs werd 

toegekend aan Pr8erdam van klas 8 van BS Immanuël. Op 15 juli hebben de kinderen een treinreis 

gemaakt naar Utrecht en het Spoorwegmuseum bezocht. 

  

http://www.beneluxspoor.org/bnls/Ed-24-05-2016.png
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Forum en Blogs 
 

 

 

Gedurende de looptijd van het programma hebben de kinderen voortdurend verslagen gemaakt van 

hun activiteiten. Deze verslagen en fotoreportages zijn gepubliceerd op de forumpagina van de 

Stichting Beneluxspoor.net (Een van de grootste netwerkorganisaties in Europa op het gebied van 

modelspoorwegen). De forumdraad “kijken, spelen, leren … en maken” 3) is door ruim 25.000 mensen 

bekeken. Kinderen van BS Immanuël hadden daarnaast ook hun school gebonden Blog-pagina waarop 

zij verslagen plaatsten. 

Structuur en opbouw pilotprogramma 

 
Het pilotprogramma is uitgevoerd in een aantal lessen/workshops van maximaal 3,5 contacturen, 

gedurende een periode van 10 weken. In bijlage 2 geven we een overzicht van de onderdelen, 

alsmede een uitwerking in de vorm van uitgewerkte lesbrieven. 

De leerlingen van Kindcentrum Platijn kregen een afwijkend programma.  

De uitwerking hiervan treft men aan in bijlage 3. 

 

Technische Equipment 

 

De Eindhovense modelbouw Vereniging (EMV) heeft zorg gedragen voor de gehanteerde 

(modelbouw-) technieken en methoden, voor het verwerven c.q. produceren van materialen, en voor 

het ter beschikking stellen van lasersnij- en 3D printapparatuur. 

Basis was steeds het werken met veilige materialen (karton, acrylverf en houtlijm) en voor kinderen 

hanteerbare, begrijpelijke en bovenal veilige methoden & technieken.  

De miniatuursteden van de kinderen werden uiteindelijk tentoongesteld in kijkkasten. Deze 

demontabele meubels werden door de leden van de EMV gemaakt uit eerste klas berken-multiplex 

dat gezaagd werd op computer gestuurde zaagmachines bij Bouw & Infra van het Summa College in 

Veldhoven. Zie bijlage 4 voor meer informatie. 

 

                                                           
3 Zie: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,66984.0.html 
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Voor groot lasersnij- en graveerwerk werd het project ondersteund door het bedrijf de Vinylsnijderij 

uit Eindhoven. 

Software 

 
Tijdens het project zou van een aantal (gratis) software programma’s gebruik worden gemaakt. 
De scholen dienden er voor te zorgen dat deze beschikbaar waren op de Pc’s waarmee de leerlingen 
konden werken. 
 

a. AutoCad Student versie 2016 
Dit is een programma om 2D constructietekeningen te maken. 
Om het programma gratis te downloaden is een Autodesk account nodig. 
Zie: https://accounts.autodesk.com/register 
 
Na aanmaak van dit account kan AutoCad gedownload worden via: 
http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad 
 
Het installeren van deze software is op alle deelnemende scholen mislukt. De (externe) 
systeembeheerders waren niet vertrouwd met deze software, e.e.a. zat niet in het standaard 
service pakket, of men wenste geen ondersteuning te verlenen. 
 
Tijdens het project is gebruik gemaakt van een alternatief 2D CAD programma, Sketchup. 
Voor de leerlingen nauwelijks anders dan het tekenen met AutoCad. Maar voor de voortgang 
van het project wel met een enorme impact. Sketchup is namelijk niet in staat om tekeningen 
op te slaan in het .DXF formaat, nodig voor de lasersnijmachine. Het gevolg hiervan was dat 
alle tekeningen van de kinderen handmatig omgezet moesten worden. 
De kinderen van BS De Klimboom hadden een extra handicap. Hun school Pc’s waren niet 
voorzien van een muis. Het tekenen van muurtjes werd daardoor helaas veel moeilijker dan 
nodig. Enkele kinderen werkten (toevallig) op een PC mét muis. De verschillen bleken 
significant. 
 
Inmiddels is een onderzoek gestart naar gratis online software (web-based) met dezelfde 
functionaliteit als AutoCad. Voorwaarde daarbij is dat het voor jonge kinderen net zo 
gebruikersvriendelijk en intuïtief gebruikt kan worden als Sketchup.  
Een zeer geschikte kandidaat blijkt het gratis programma Onshape.com  
 

b. TinkerCad 
Dit is een webbased 3D ontwerp programma 
Het kan gratis gebruikt worden vanaf iedere computer verbonden met het internet.  
Het programma vraagt de inlogcodes van het Autodesk account (zie onder AutoCad). 
In tegenstelling tot AutoCad leverde het gebruik van dit programma geen problemen op. 
De leerlingen van BS De klimboom ondervonden echter problemen wegens de afwezigheid 
van een muis. 
 
Het hierboven vermelde Onshape.com kan ook gebruikt worden voor 3D ontwerpen. 
Voortaan kan dus volstaan worden met één alternatief ICT programma. 

  

https://accounts.autodesk.com/register
http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad
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c. Arduino Software 
Met dit programma kan een Arduino microcontroller (kleine computer) ingesteld worden.  
Het programma is te downloaden via: https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

 
De bedoeling was ook dit programma op de Pc’s van de kinderen te installeren. 
Later is hiervan afgezien. De werking van de microcontroller bleek veel makkelijker en voor de 
kinderen begrijpelijker uit te leggen met behulp van het innovatieve littleBits. 
 
Inmiddels zijn didactische leersets in de maak, zodat met de Arduino’s eenvoudig in de klas 
gewerkt kaan worden. Zowel individueel als in groepsverband.  

 

Evaluatie 

 
Op 22 juni jl. is het pilotprogramma geëvalueerd met alle betrokkenen. 

Zie bijlage 5 voor een uitgebreid evaluatieverslag. 

Kosten, sponsoring en subsidie 
 

Het pilotprogramma is uitgevoerd met zo weinig mogelijk financiële middelen. 

De modulaire kijkkasten konden gerealiseerd worden voor een bedrag van 100,- euro per kast en 25,- 

euro per “hoed’. Hiervan zijn zowel de kasten als de hoeden te hergebruiken. 

De scholen kunnen opteren om de kasten, hoeden óf beiden over te nemen – voor een herhaling van 

het project in het komend schooljaar. 

Het project kon rekenen op een groot aantal sponsoren zonder wie het project niet mogelijk zou zijn 

geweest. Voor de technische en landschappelijke aankleding van de op de hoeden gebouwde 

miniatuursteden werden weliswaar kosten gemaakt, maar deze werden volledig gedragen door 

sponsoren, waaronder de EMV en de Rabobank Groenewoud Zuid die het grootste aandeel voor hun 

rekening namen. 

Voor rijdend materieel en besturingsapparatuur (computergestuurde treinen en miniatuur auto’s) zijn 

geen kosten gemaakt. Deze zijn/worden voor evenementen ter beschikking gesteld door sponsoren. 

De Stichting Best Onderwijs heeft voor de extra manuren die nodig waren voor de uitvoering van dit 

pilotprogramma een subsidie gekregen. Deze werd overigens uitsluitend verstrekt voor 

werkzaamheden die buiten de reguliere schoolactiviteiten vielen.  

 

Zie ook bijlage 6 – Partners en sponsoren.  

Participatie samenleving 
 

Sinds enige tijd zet de overheid in op een zogenaamde participatie samenleving. Daarbij wordt uit 

gegaan van de eigen kracht en zelfredzaamheid van een ieder. Ziek of gezond, weerbaar of kwetsbaar, 

oude of nieuwe Nederlander, alle burgers hebben naast rechten op zorg en andere voorzieningen, ook 

de plicht om voor zichzelf en hun omgeving op te komen. De discussie over deze participatie-

samenleving is vooral een verdelingsvraagstuk: wat is de rol van de overheid, de markt en de burger? 

In zekere zin geldt dit ook voor het onderwijs. Er worden steeds meer eisen gesteld aan het onderwijs 

en ook de verwachtingen van wat het onderwijs kan realiseren, nemen voortdurend toe. Dat geeft een 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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enorme druk op het onderwijspersoneel. De eis van de overheid om binnen twee jaar onderwijs in 

techniek geïntegreerd te hebben in leerplannen, methoden & technieken, legt de lat bepaald hoog. 

Wellicht te hoog… 

Om techniek aan te kunnen bieden, zijn (ervaren) handen nodig. Om kennis en ervaring op te doen in 

de voor veel leerkrachten nog nieuwe domeinen is tijd en geld nodig. En daar schort het in het 

algemeen behoorlijk aan. Een consortium van publiek/private partijen zoals in dit onderhavige 

pilotprogramma, biedt de mogelijkheid om essentiële ervaring van derden in de school te brengen, 

maar biedt daarnaast ook de kans om leerkrachten op een leuke en unieke manier zelf te leren van die 

externe partners. Ergo nieuwe kennis op te doen, en zich technische vaardigheden, methoden & 

technieken eigen te maken. 

Er ontstaat op deze wijze een natuurlijk en vanzelfsprekend participatiemodel. Dat is niet alleen 

gunstig voor de onderwijsgevenden, maar ook voor degenen die zich als professional of ervaren 

vrijwilliger belangeloos inzetten voor een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Een krachtig issue van de in de inleiding genoemde “Maker Movement” is dan ook het samen leren, 

over generaties heen. In dit pilotprogramma zijn op verschillende momenten senioren (al of niet 

vrijwillig werkloos of met pensioen) ingezet als vrijwilliger. Geconstateerd kan worden dat dit een 

welkome hulp opleverde voor het onderwijspersoneel, voor de kinderen een leuke ervaring en voor de 

senioren in kwestie een erkenning voor hun kennis en vaardigheden. Maar voor de laatsten vooral ook 

het gevoel “er (nog) toe te doen”! Het zelfvertrouwen van deze mensen heeft door de inzet binnen dit 

project een behoorlijke boost gekregen.        
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Bijlage 1 - Denk- en werkwijzen relevant voor basisschoolleerlingen 

 
  

Denk- en werkwijzen  

  

Omschrijving  

  

Beleven en waarderen  Werkwijze waarbij de gevoelens en/of de betekenis (waarden) die worden/wordt opgeroepen of 

toegekend, worden geëxpliciteerd, en de relatie met het eigen gedrag wordt gelegd.  

 

Beschrijvend en vergelijkend 

onderzoeken  

Denk- en werkwijze waarbij objecten of verschijnselen worden benoemd en beschreven, 

vergeleken worden met andere, en eventueel op basis van kenmerken worden gecategoriseerd. 

  

Causaal denken  Denkwijze waarbij oorzaak en gevolg relaties worden bepaald op grond van het feit dat twee 

verschijnselen steeds (kort) na elkaar optreden.  

 

Ecologisch denken  Denkwijze waarbij vastgesteld wordt wat de relaties zijn tussen organismen en de a-biotische 

factoren die van invloed zijn op hun gedrag.   

Experimenteel onderzoeken  Denk- en werkwijze waarbij een onderzoeksvraag wordt geformuleerd en een daarop 

aansluitende voorspelling wordt getoetst.  

 

Informatie verzamelen en verwerken  Denk- en werkwijze waarmee doelgericht informatie wordt gezocht en gebruikt om een 

biologische vraag te beantwoorden of probleem op te lossen. 

  

Kiezen   Denk- en werkwijze waarbij één of meer oplossingen of standpunten met elkaar worden 

gewogen op basis van informatie en hun ethische consequenties.  

 

Mathematiseren  Denk- en werkwijze waarbij relaties tussen objecten of verschijnselen in functionele termen 

worden uitgedrukt en desgewenst worden gekwantificeerd. 

  

Meten   Werkwijze waarbij kenmerken van objecten of verschijnselen worden uitgedrukt in (S.I.) 

eenheden.  

 

Modelleren  Denk- en werkwijze waarbij objecten of verschijnselen in een meer of minder abstract model 

worden weergegeven 

   

Observeren   Werkwijze waarbij objecten of verschijnselen en/of hun omgeving doelgericht worden 

waargenomen (en worden benoemd en beschreven). 

  

Rekenen  Werkwijze waarbij standaardbewerkingen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen) met 

objecten of verschijnselen worden uitgevoerd.  

 

Schriftelijk en mondeling 

communiceren  

Werkwijzen waarbij kennis en informatie schriftelijk en/of mondeling wordt uitgewisseld.  

Systeemdenken   Denkwijze waarbij componenten (onderdelen, organen) in een groter geheel (apparaat, 

organisme) worden onderscheiden en de werking daarvan wordt verklaard door de wijze 

waarop de componenten elkaar beïnvloeden.  

 

Tekenen  Werkwijze waarbij ideeën over concepten of ontwerpen visueel worden weergegeven. 
 

Vorm-functie denken Denkwijze waarbij vanuit een gegeven vorm van een object of organisme de functie wordt 
bepaald, of andersom, vanuit een gegeven functie de vorm. 
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Bijlage 2 - Structuur en opbouw pilotprogramma 
 

De opbouw van het pilotprogramma bestond uit 8 lesmodules, een excursie naar de EMV, en de 

eindpresentatie op de Dutch Technology Week 2016. Verder was een intermezzo voorzien in de vorm 

van een demonstratie lasersnijden en 3D printen.  

De lesmodules volgden elkaar op in een rangorde omdat de resultaten van eerdere modules gebruikt 

werden in latere modules. De volgorde van de modules schiep ook het houvast voor de kinderen. 

Deelname met de “zelf gemaakte stad” aan de Dutch Technology Week vormde de logische stip aan 

de horizon. 

Het programma kende de volgende structuur: 

Ontwerpen 

1. De spontane stad 

2. Het bouwplan 

3. 2D tekenen 

4. 3D tekenen 

Maken 

1. Gietmallen, lijm en zaagsel 

2. Bouwen van huizen 

3. Gras en groen 

4. Elektronica, schakelingen en microcontrollers (Arduino) 

Door agenda-problemen is het niet steeds gelukt deze ideale volgorde aan te houden. 

De excursie naar de museum modelspoorbaan van de EMV in het museum Bevrijdende Vleugels te 

Best was gepland vóór de module “De spontane stad”. Dat bleek achteraf niet zo gelukkig. Omdat de 

uitvoering van de demonstratie lasersnijden en 3D printen door omstandigheden niet echt uit de verf 

kwam, is het beter deze excursie in te roosteren tussen de ontwerpfase en de maakfase. Bovendien 

wordt daardoor meer recht gedaan aan de “eigen” fantasie en creativiteit van de kinderen. 

Overigens werden de leerlingen uitgenodigd om op woensdagmiddagen naar de EMV te komen. 

Veel kinderen hebben daar spontaan gebruik van gemaakt. 

Op de volgende pagina’s worden de verschillende lesmodules uitgewerkt in de vorm van lesbrieven. 

Voor de kinderen van Kindcentrum Platijn v/BS De Schakel werd een afwijkend programma 

uitgevoerd. Omdat op deze school reeds een project liep in het kader van de Mode, is aansluiting 

gezocht bij dat thema. Zie bijlage 3 voor meer informatie.  

De resultaten van deze school zullen getoond worden op de Dutch Design Week (DDW) die gehouden 

wordt in Eindhoven van 22 t/m 30 oktober 2016.  
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ONTWERPEN 

 

De spontane stad 
 

 

Uitvoering door: Gastdocenten van Architectuurlessen Eindhoven 4) 

Wat: Met de klas als collectief bouwen van een stad, waardoor diverse 
uitdagingen en problemen (stedenbouwkundig, constructief en 
architectonisch) naar voren komen waar je tijdens het ontwerpen mee te 
maken krijgt. 
 

Wie: Leerlingen van de deelnemende groepen (7/8) 
 

Waar: Binnen op school, in een grote ruimte (aula of klaslokaal wanneer de tafel 
opzij zijn gezet) 
 

Duur: 3,5 uur 
 

Waarom: Leerlingen bewust leren kijken naar de structuur/opbouw van een 
woonwijk. Hoe breed is een weg eigenlijk? Hoe hoog is een boom? Gevoel 
krijgen voor schaal en verhoudingen. 
 
De stadsontwikkeling is in deze setting een vorm van co-creatie. De 
creativiteit van de leerlingen wordt enkel beperkt de creativiteit van 
andere klasgenoten.  Deze participerende houding maken het verkrijgen 
van de ‘21st century skills’ zo noodzakelijk. Het eindresultaat is niet 
leidend, maar het leerproces in het collectief oplossen van ontstane 
problemen en uitdagingen. Deze ontstaan en worden aangekaart 
gedurende de ontwikkeling van de stad. 
  

Inhoudsopgave 
 

1. Organisatie en lesopbouw 
2. Materiaal 
3. Materieel 
4. Voorbeelden 
5. Sfeerbeelden 

                                                           
4 Zie: http://www.architectuurlessen.nl/ 

http://www.architectuurlessen.nl/
http://www.beneluxspoor.org/bnls/Architectuurlessen.png
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1. Organisatie en lesopbouw 

Eén gastdocent coördineert deze module vanuit Architectuurlessen. Alle docenten samen vormen het 

Stadsbestuur, dat de bouw begeleidt en problemen aankaart. De docenten zijn tevens degenen die op 

de veiligheid letten (dus bijvoorbeeld de enigen die stanleymessen beheren). 

Introductie van de Spontane Stad (10min) 

Door samen te bouwen aan de stad worden de leerlingen actief gestimuleerd om na te denken over 

de samenhang, structuur en benodigdheden van stad. Wat komt er kijken bij het vormgeven van de 

stad? Naast huizen moet er ook plek zijn om te werken, is er ruimte nodig om je te kunnen 

verplaatsen op de weg en zijn er andere gebouwen nodig voor groter functies zoals een ziekenhuis of 

een voetbalstadion. 

Deze dag start met een lege ondergrond in de vorm van enkele stroken stucloper met een totaal 

oppervlak van ongeveer 10m2. 

In een socratisch kringgesprek rondom dit canvas gaan de leerlingen de stad vormgeven. In dit gesprek 

wordt van de leerlingen gevraagd om uit hun eigen ervaringen concrete situaties voor te spiegelen.  

De basisstad dient als inspiratie en ondersteuning bij dit gesprek. 

De basisstad (20 a 30min) 

Vanuit Architectuurlessen worden de elementen geleverd om een begin te kunnen maken aan de 

stad. De stad wordt gebouwd op schaal 1:50. Om deze schaal kenbaar te maken, wordt gebruik 

gemaakt van maquettepoppetjes en voertuigen op schaal.  

In het kringgesprek wordt de kinderen gevraagd wat er nodig is voor een stad. Dit kan in de volgende 

stappen gestuurd worden: 

A – De geografische context: een rivier en de noordpijl 

Allereerst zal er geconcludeerd worden dat de stad altijd op een ondergrond gebouwd is. Veel steden 

beginnen vaak aan een rivier. Voorbeelden zijn Londen, Parijs, Rotterdam en Amsterdam, maar zelfs 

ook Eindhoven aan de Dommel. Ook is er een oriëntatie nodig is. Waar komt de zon op en waar gaat 

hij onder? 

B – Infrastructuur: vervoer en wegen  

Steden ontstaan vaak op plaatsen waar verschillende routes elkaar kruisen. Daar waar de eerste 

wegen bij het water uitkwamen is een vestigingsplaats voor mensen. De eerste weg kan worden 

uitgerold.  

Om in de stad van A naar B te kunnen, moeten mensen zich kunnen verplaatsen, zal dit wegennet 

meegroeien met de stad. Er kan ook aan andere verkeersopties gedacht worden, zoals de trein en de 

fiets. 

C – De eerste woningen 

Dan kan er begonnen worden aan het inrichten van de stad. Daar wonen mensen. Dat kunnen 

vrijstaande huizen, rijtjeshuizen, appartementen, bungalows en flatgebouwen zijn. 
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D – Publieke voorzieningen, cultuur en werkgelegenheid 

Mensen in de stad willen ook dingen kunnen doen en kunnen krijgen. Ze werken er in kantoren, gaan 

naar het theater of een museum en als ze ziek zijn, gaan ze naar het ziekenhuis. Als voorbeelden 

daarvoor is er al een kerkje en een kantoortoren. Daarbij komt ook een busstation die de mensen in 

deze stad verbindt met andere (fictieve) steden. Daarnaast kun je denken aan winkels, supermarkten, 

fabrieken, scholen. 

E – Groenvoorzieningen en openbare ruimtes 

Als de stad groeit willen haar bewoners toch wat groen dichtbij hebben. Parken en bomen in de straat 

kunnen de groenbeleving in de stad sterk verbeteren en maken de stad leefbaarder. In de basis stad 

kan het eerste park geplaatst worden. Pleinen kunnen ook een andere functie hebben naast het 

bieden van groen, zo is daar ruimte voor grote evenementen en de markt. 

F – Energie 

We willen dat het ‘s avonds niet donker wordt. Daarvoor is verlichting nodig. Maar dat licht net als 

veel andere dingen in de stad kost stroom, elektriciteit. Waar komt die stroom vandaan? Daar moeten 

ook voorzieningen voor bedacht worden. 

G – Naamgeving 

Op een naambord kunnen de kinderen de uiteindelijke naam van de stad schrijven. Ze dragen zelf 

ideeën aan en aan het einde van deze les, of richting het einde van het project kan de leukste door 

hen worden gekozen. 

Groei van de Spontane stad (60min) 

De kinderen hebben nu een idee van de activiteiten in de stad en de gebouwen en voorziening die 

daar gebouwd kunnen worden. Ze krijgen nu een uur de tijd om zelf toevoegingen te doen aan de 

stad. Ze zijn vrij om dat geheel naar eigen inzicht te doen. Onderwijl kan de docent begeleiden bij het 

maken van keuzes, rekening houden met vragen en voorbeelden die in het laatste hoofdstuk genoemd 

worden. 

Evalueren en reorganiseren van de Spontane stad (30min) 

Na het uur vrij bouwen, wordt in een kringgesprek teruggekeken op deze fase. Kinderen kunnen 

vertellen wat ze gebouwd hebben en waarom.  

Daarna de vraag aan de klas of ze er zelf zouden willen wonen? Laat de leerlingen zelf zoveel mogelijk 

uitleggen waarom wel of niet. Het kringgesprek wordt gestuurd op de vraag wat er nog ontbreekt in 

de stad. Mocht er niets ontbreken dan kan het zijn dat bepaalde typen gebouwen en functies zijn 

oververtegenwoordigd.  

Dan bekijkt de klas gezamenlijk of en hoe de stad beter ingericht kan worden. Fabrieken en 

energiecentrales wil je bijvoorbeeld niet midden in de stad hebben.  

Een stadscentrum heeft vaak wel meer publieke functies en mensen wonen vaak in wijken rondom dat 

centrum.  

Tot moet er nog gekeken worden naar de bereikbaarheid. Zijn er voldoende wegen en zijn deze ook 

logisch aangelegd? 
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De docent maak op het bord een lijst van verbeterpunten en maakt vervolgens groepjes die 

verantwoordelijk zijn voor een deel van de aanpassingen die gedaan moeten worden aan de stad. 

Georganiseerd groeien van de Spontane stad (60min) 

In die groepjes gaan de leerlingen aan de slag om deze verbeteringen door te voeren. Waar mogelijk 

kunnen kinderen gestimuleerd worden om tussen de groepen te overleggen wanneer ze ingrepen 

willen doen. 

Afronden en opruimen (30min) 

De workshop wordt afgesloten met een kringgesprek om het resultaat van de stad te evalueren en 

een mogelijkheid voor de kinderen om hun ervaringen te delen. Ook kan er al vooruitgeblikt worden 

naar de volgende bijeenkomst in deze reeks. De kinderen kan worden meegegeven dat wat ze nu in 

het klein hebben ontworpen, ze ook kunnen waarnemen in de werkelijkheid. Bijvoorbeeld dat 

verschillende functies zorgen voor verschillende vormen gebouwen. Dit is tevens een link met de 

fotografie opdracht om te leren kijken in de wijk. 

Tot slot gaat de klas gezamenlijk opruimen en afhankelijk van de wensen van de school wordt daarbij 

ook de stad afgebroken. De onderdelen van de stad die door Architectuurlessen zijn aangeleverd 

worden mee teruggenomen.  

2. Materiaal 

Voor de bouw van de stad is divers maquettemateriaal benodigd. Om de kosten te drukken zal een 

groot gedeelte bestaan uit presentabel restmateriaal, dat ingezameld kan worden door de school en 

de kinderen met hun ouders. Naast ingezamelde materialen verzorgen de school en 

Architectuurlessen tevens materialen voor de aankleding van de stad.  

Ingezameld restmateriaal (door leerlingen en de school) 

Om onbegrensd een fantastische stad te kunnen maken, zijn veel bouwmaterialen nodig. Een deel van 

het materiaal wordt ingekocht, maar het voornaamste bouwmateriaal zal gebruikt, doch presentabel 

materiaal zijn. Denk aan materialen die makkelijk te bewerken zijn met een stanleymes of een schaar:  

 kartonnen doosjes (thee, hagelslag, etc.) 
 Melkpakken 
 luciferdoosjes / medicijndoosjes / smartiedoosjes 
 plastic bakjes 
 schuimbolletjes (wit/groen: verpakkingsmateriaal) 
 bubbeltjes plastic (of dergelijk materiaal) 
 wc rollen, rollen keukenpapier, rollen aluminiumfolie 
 gebruikte sponzen 
 eierdozen 
 houtjes, satéstokjes 
 gebruikt schuurpapier 

Materialen die niet geschikt zijn: 

 piepschuim (aangezien dat heel veel troep maakt) 

 hard plastic (want dit is niet te bewerken) 

 hout (gevaarlijk met splinters en niet makkelijk te bewerken) 

Belangrijk dat de materialen schoon zijn! Doosjes met reclame kunnen worden beplakt met gekleurd 

papier of met de ingekochte materialen. 
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Materialen verzorgd door de school  

 lijm 

 tape (normaal) 

 elastiekjes 

 blauw plastic (vuilniszak) voor het vormen van de rivier en ander water 

 aluminiumfolie 

 doorzichtig sheetpapier 

 touw 

 karton en papier in diverse diktes en kleuren 

 punaises / spelden 

 doorzichtig tape om stroken stucloper vast te plakken 

 touw 

 doorzichtig sheetpapier voor de ramen 

 satéprikkers 

Materialen verzorgd door Architectuurlessen  

Een deel van de materialen wordt gebruikt voor de afwerking van gebouwen die ze bouwen in de stad. 

Denk aan: 

 spiegelend karton (mirrorcard) 

 geribbeld karton 

 ijzerdraad 

 groen schuim (voor bomen i.c.m. satéprikkers)  

(Dit materiaal mag niet verlijmd worden)  

Naast deze materialen verzorgt Architectuurlessen ook materialen die de contouren van de stad 

helpen te bepalen. Het gaat om: 

 stucloper voor ondergrond van de stad (per 10 leerlingen een strook van 1,35m x 2,70m) 

 zwart plastic dat als weg fungeert en witte tape voor de strepen op de weg 

 ducktape voor buitenste randen van het grondstuk 

 schilderstape voor diverse toepassingen 

 doorzichtige tape 

  

3. Materieel 

Verzorgd door de school 

Om de ontwerpen van de stad verder uit te werken zijn de volgende benodigdheden nodig vanuit de 

school: 

 tafels en stoelen om aan te kunnen werken 

 kartonnen dozen om ingezamelde materialen te sorteren 

 wit papier om op te kunnen schetsen 

 stiften / fineliners / potloden 

 linialen / snijlatten 

 snijmatten 

 scharen en stanleymessen 

 nietmachines + nietjes  
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Verzorgd door Architectuurlessen 

 basisstad (een aantal voorbeeldmodellen waarmee een start aan de stad kan worden 

gemaakt) 

 stickers voor op de bouwborden 

 Kniptangen 

 schaalbepalende voorwerpen (denk aan auto’s, poppetjes e.d.) 

 bouwborden op schaal, met stickervellen om op te schrijven. 

 markers om op de stickers te kunnen schrijven (optioneel) 

  (optioneel) stanleymes met snijmatten 

Van de optionele middelen dient de school aan te geven of zij hier gebruik van willen maken. 

4. Voorbeelden 

Uiteindelijk moeten de kinderen aan het eind van de dag nieuwsgierig zijn naar de grootte van 

verschillende onderdelen in de stad. Onderstaande lijst met vragen en voorbeelden kan daarbij 

helpen. 

Vragen en Voorbeelden die onderzoek naar maat en schaal stimuleren 

 Wat is de breedte van een straat? (Voor een of twee auto’s en geparkeerde auto’s)  

De vraag daaraan vooraf is natuurlijk: Hoeveel ruimte neemt een auto in? 

 Hoe lang is een mens? En hoeveel groter is een boom?  

 Hoe hoog is dan een verdieping? 

 Is een rijtjeshuis hoger dan een volwassen boom? 

 etc. 

Vragen en Voorbeelden die onderzoek naar noodzakelijke gebouwen en functies in de stad stimuleren 

 Wat zorgt er ’s avonds voor licht in de stad? 

 Wie zorgen er voor dat je veilig bent? 

 Wie zorgen er voor dat je gezond bent? 

 Wat doe je voor je plezier? 

 Wat doen je ouders voor hun plezier? 

 Waar ga je spelen in de wijk? 

 Wat doe je als je niet thuis bent? 

Voorbeelden Gebouwen en Openbare ruimtes die in de stad aanwezig zijn met voor hun 

karakteristieke eigenschappen: 

 Huizen (verschillende typen) 

 Kantoren (Veel glas om in lichte omgeving te kunnen werken) 

 Parken (veel groen, meubilair om te kunnen zitten of om op te spelen) 

 Ziekenhuis, brandweer en politie  

 Scholen  

 Bibliotheek 

 Musea (bijzonder gevormd gebouw) 

 Theater en bioscoop (grote dichte zaal waar geen licht in kan)  

 Station (open gebouw dat over het spoor heen gaat) 

 Stadion (groot gebouw rond een speelveld) 

 Windmolen, kolencentrale, of zonnecellen voor de energieopwekking 
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Maatvoering van de mens en zijn omgeving: 
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5. Sfeerbeelden 

 

 

 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/18975948/KSLM/IMG_2400.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18975948/KSLM/IMG_2426.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/18975948/KSLM/IMG_2424.JPG
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Het Bouwplan 
 

 

Uitvoering door: Gastdocenten van Architectuurlessen 

Wat: Het ontwerpen van een wijk op schaal 1:87 op een oppervlak van  
1200 x 560mm. Het ontwerp dient als basis voor een te bouwen “hoed”, 
een deel dat getoond kan worden in een kijkkast. Kinderen verwerken de 
in De spontane stad besproken onderdelen: wonen, werken, winkels en 
recreatie/groenvoorzieningen en infrastructuur. 
 

Wie: Leerlingen van de deelnemende groepen (7/8) 
 

Waar: Binnen op school, in eigen klaslokaal.  
De klas wordt verdeeld in groepen van ongeveer 6 kinderen. 
 

Duur: 3,5 uur 
 

Waarom: Leerlingen leren om te gaan met schaal en schaalverhoudingen. Hierbij 
zullen ze keuzes moeten maken in verband met de erg beperkte ruimte. 
De keuzes moeten leiden tot een gemeenschappelijk plan per groep. Dit 
plan wordt toegelicht voor de gehele klas. De klas bepaalt uiteindelijk welk 
ontwerp zal worden uitgevoerd tijdens het project. Het uiteindelijke 
ontwerp kan ook een combinatie worden van de verschillende 
ontwerpen. 
 
De kinderen worden vrij gelaten in een context van  
co-creatie. Het eindresultaat moet echter wel aan een aantal normen 
voldoen. Het leerproces in het collectief oplossen van ontstane 
problemen en uitdagingen. Deze ontstaan en worden aangekaart 
gedurende het verloop van de ontwerpproces.  
 

Inhoudsopgave 
 

1. Organisatie en lesopbouw 
2. Materiaal 
3. Sfeerbeelden 
 

 

  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/18975948/KSLM/KSML-Wilhelmina-plot (20160317) - Kleur.png
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1. Organisatie en lesopbouw 

Eén gastdocent coördineert deze module vanuit Architectuurlessen.  

Hij/zij wordt bijgestaan door de eigen leerkracht.   

Introductie (15min) 

Er wordt kort terug gekomen op hetgeen geleerd is in De spontane stad.  

Vandaag gaan we een ontwerp maken in een heel kleine schaal (1:87). Dit wordt duidelijk gemaakt aan 

de hand van een auto, locomotief en een mens figuurtje in deze schaal. 5) 

 

Het werkoppervlak is naar verhouding erg klein.  

Iedere groep heeft een leeg vel papier van1200 x 560mm. 

Het ontwerp (50min) 

Het ontwerp wordt gerealiseerd met onderdelen uit gekleurd papier. 

Hiervoor wordt het volgende kleurenschema gebruikt: 

Bruin: Spoorlichaam (dubbel spoor) 100mm breed.  

 

De voorzijde van de spoorstrook ligt op 150mm van de voorzijde. 

 

 

                                                           
5 Er is gekozen voor het gebruik van deze in Europa zeer gebruikelijke schaal voor spoorweg modelbouw. 

   Hierdoor kunnen standaard modeltreinen en miniatuur auto’s worden ingezet. 
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De kinderen mogen hun ontwerp verder uitwerken binnen de groen gekleurde gebieden: 

 

Het witte gebied blijft onbebouwd.  

Grijs: Wegen. 8cm breed voor een dubbele weg/ 4cm breed voor een enkele weg. 

(Deze maten worden bepaald door de eisen die gesteld worden aan het gebruik van 

gemotoriseerde miniatuurauto’s.) 

De doorgaande weg begint links op een afstand van 275mm vanaf de voorzijde, en eindigt rechts op 

275mm vanaf de voorzijde. Zie onderstaand voorbeeld. 

In de doorgaande weg komt een magneetstrip te liggen waarover miniatuurauto’s kunnen rijden. Er zit 

een beperking aan de scherpte van de bochten die daardoor in de doorgaande weg kunnen worden 

aangelegd. Zie hiervoor de voorbeeldbocht van de EMV. 

  

Zwart: Stoepen 

Rood: Woningen 

We gaan uit van woningen in een rij.  Per wooneenheid is de diepte100mm en de breedte 65mm 

(Schaal 1:87) 

Let op! Tegen de zij- en achterzijde van het ontwerp mogen ook half diepe huizen worden geplaatst. 
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Paars: Winkels en Nuttige voorzieningen 

Deze mogen naar eigen inzicht geknipt worden en functie kan erop genoteerd worden. 

 

Blauw: Werkgelegenheid 

 

Groen: In meerdere kleuren voor bomen, struiken, heggen, grasveld.  

 

Blauw: Water, slootje, vijver 

 

Geel: Lantaarnpalen (aan te geven met kleine rondjes) 

 

Hieronder een voorbeeld met de toepassing van enkele elementen. 

 

Presentatie en bespreking (45min) 

De groepen presenteren de resultaten aan elkaar. Dit gebeurt o.l.v. de eigen leerkracht. 

Aandachtspunten: Zijn de juiste elementen verwerkt? Kloppen de verhoudingen? Is de opzet logisch? 

 

De kinderen kiezen het ontwerp dat uiteindelijk uitgewerkt gaat worden. 

Afronden en opruimen (20min) 

De workshop wordt afgesloten met een kringgesprek om het resultaat van te evalueren en een 

mogelijkheid voor de kinderen om hun ervaringen te delen. Ook kan er al vooruitgeblikt worden naar 

de volgende bijeenkomst in deze reeks. 

Tot slot gaat de klas gezamenlijk opruimen. 

 

2. Materiaal 

Voor de ontwerp van het Bouwplan is per groep leerlingen een groot vel wit papier nodig van 

1200mm x 560mm. Voor het weergeven van de verschillende elementen zijn gekleurde A4 vellen 

nodig in de kleuren: bruin, grijs, zwart, rood, paars, blauw (donker en licht), groen (in diverse tinten) 

en geel. 

Verder scharen, meetlatten, rekenapparaten (voor schaal rekenen), passers, potloden, lijm en/of 

plakband. 

Alle materialen worden verzorgd door de school. 
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De volgende zaken worden door de Eindhovense Modelbouw Vereniging (EMV) in bruikleen gegeven: 

 

- De “hoed” die de basis vormt voor de te bouwen miniatuurstad. Voor kinderen wordt zo 
eenvoudig inzichtelijk waar ze naartoe werken. 

- Schaalvoorbeelden van auto’s en huizen om schaal inzichtelijk te maken. 
- Voorbeeldkromme voor de magneetstrip in de weg. Kinderen kunnen deze op papier 

overnemen. 
 

3. Sfeerbeelden 

 

 

 

http://www.beneluxspoor.org/bnls/EMV_B.png
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Op basis van het uiteindelijk gekozen bouwplan, werkte de EMV deze uit in een computer bewerkte 

1:1 bouwtekening (1200 x 560mm). Een hardcopy van deze tekening werd gebruikt als referentie voor 

de leerlingen.  

 

MacCity – BS Wilhelmina 
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2D Tekenen 
 

Uitvoering door: Gastdocenten van de Eindhovense Modelbouw Vereniging /EMV 6)   

Wat: Leerlingen leren gebouwen tekenen in de juiste schaalverhouding (1:87). 
Hierbij wordt eerst een tekening gemaakt met potlood op ruitjespapier. 
Als hulpmiddel maken ze gebruik van een maatlat. 
Na gereedkomen van de maattekening wordt deze gecontroleerd door de 
leerkracht, en indien alle maten correct zijn, mogen de leerlingen de 
maatschetsen overnemen in een computer tekenprogramma. 
 

Wie: Leerlingen van de deelnemende groepen (7/8) 
 

Waar: Binnen op school, in eigen klaslokaal.  
De klas is verdeeld in vier groepen. 
 

Duur: 3,5 uur 
 

Waarom: Kinderen leren kennis maken met (eenvoudig) CAD tekenen met behulp 
van een computer. CAD tekenen behoort tot de STEAM vaardigheden, en 
wordt gezien als een van de belangrijkste competenties van de 21e eeuw. 
Tekenen = rekenen; tekenen = ontwerpen en tekenen = basis voor 
produceren. 
 

Inhoudsopgave 
 

1. Organisatie en lesopbouw 
2. Materiaal 
3. Sfeerbeelden 
 

 

1. Organisatie en lesopbouw 

Introductie en terugkoppeling Het Bouwplan (15min) 

In de laatste module is schaal rekenen al uitvoerig aan de orde gekomen. 

Was de oriëntatie in de eerste twee modules vanuit een vogelperspectief, nu moeten de kinderen 

meer ruimtelijk leren denken. Een op Het Bouwplan gepland huis van 100mm lang en 65mm breed 

heeft immers ook muren en een dak. De kinderen wordt gevraagd om heel precies de gevels te 

tekenen. 

Spelregels (15min) 

Men is geheel vrij in het ontwerp. Maar er zijn enkele afspraken. De deuren moeten op 1m van de 

zijgevel verwijderd blijven. Voor de hoogte van een verdieping wordt een maat aangehouden van 3m. 

(Deze maten moeten ook worden omgezet naar de schaal 1:87). Dit gebeurt klassikaal met behulp van 

een rekenapparaat. Om het tekenen niet al te moeilijk te maken, worden de schaalmaten afgerond in 

mm.  

 

De klas is verdeeld in vier groepen (= gelijk aan de groepsindeling uit de vorige module.) 

                                                           
6 Zie: http://eindhovenmodelbouw.nl/index.html 

http://eindhovenmodelbouw.nl/index.html
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De kinderen regelen onderling de taakverdeling binnen hun groep. Wie werkt welk gebouw uit? Wie 

tekent de  voorzijde, wie de zijkanten enz.  

Demonstratie 2D CAD tekenprogramma (30min) 

Via een projectiescherm met een daaraan gekoppelde PC wordt klassikaal een demonstratie gegeven 

van een (eenvoudig) 2D CAD tekenprogramma. 

Hierbij wordt aandacht besteed aan eenvoudige handelingen: 

- Tekenen (en meten) van lijnen 

- Herstel en verwijderfunctie 

- Knippen, kopiëren en plakken 

- Controleren van alle maten 

- Vrijgeven door leerkracht 

- Opslaan van het resultaat 

Tekenen muurdelen op Pc’s t.b.v. leerlingen (60min) 

Het tekenen is vooral zelfwerkzaamheid. Proberen dus door doen, fouten maken – en daar van leren, 

elkaar helpen en geholpen willen worden. Het tekenen is ook een oefening in (zelf-)kritisch vermogen. 

De tekeningen worden pas goedgekeurd als ze voldoen aan de spelregels, en als ze passen bij de 

maatvoering in het Bouwplan. 

Pauze (15 min) 

Het tekenen/rekenen op de PC vraagt een hoge mate van concentratie. Hoewel de PC zorgt voor een 

uitdagende leeromgeving  en uitdaagt om “door te gaan” is een pauze noodzakelijk. 

Vervolg tekenen muurdelen op Pc’s t.b.v. leerlingen (60min) 

De genoemde tijd is variabel. Indien alle muurdelen gereed zijn, goedgekeurd en opgeslagen, kan de 

les beëindigd worden. 

Nabespreken (15min) 

In deze nabespreking kunnen de leerlingen stoom afblazen. Wat ging er goed? En waarom? Wat ging 

er minder goed? En waar lag dat aan? Welke oplossing heb je gezocht voor het probleem? Lukte het 

daarna wel? Hoe belangrijk is samenwerken? 

 

Er is gebruik gemaakt van gratis software. De kinderen kunnen deze thuis ook op hun computer (laten) 

installeren. De kinderen worden uitgenodigd om dat te doen, en om er mee te gaan stoeien. 

 

2. Materiaal 

De school zorgt voor ruitjespapier, meetlatten, rekenapparaten (voor schaal rekenen), potloden en 

gummen.  

De school zorgt ook voor de installatie van de juiste software op de Pc’s van de leerlingen. 7 

 

  

                                                           
7 Bij voorkeur AutoCad Studenten versie, of het web-based OnShape.com 
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3. Sfeerbeelden 
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3D Tekenen 
 

Uitvoering door: Gastdocenten van de Eindhovense Modelbouw Vereniging /EMV 

Wat: Leerlingen leren kleine objecten tekenen in drie dimensies (3D). 
De kinderen zijn vrij in het tekenen van deze objecten, mits e.e.a. past 
binnen de context van het Bouwplan, en gering van afmeting is. 
De maximale maatvoering ligt op 10 x 10 x 10mm. 
Na controle door de leerkracht, en indien afmeting binnen de grens blijft, 
mogen de leerlingen hun ontwerp opslaan. 
 

Wie: Leerlingen van de deelnemende groepen (7/8) 
 

Waar: Binnen op school, in eigen klaslokaal.  
De klas wordt verdeeld in groepen van ongeveer 6 kinderen/ ofwel 
worden verdeeld over de beschikbare Pc’s. 
 

Duur: 3,5 uur 
 

Waarom: Kinderen leren kennis maken met (eenvoudig) 3D online ontwerp 
programma. 3D tekenen behoort tot de STEAM vaardigheden, en wordt 
gezien als een van de belangrijkste competenties van de 21e eeuw. 
Tekenen = rekenen; tekenen = ontwerpen en tekenen = basis voor 
produceren. 
 

Inhoudsopgave 
 

1. Organisatie en lesopbouw 
2. Materiaal 
3. Sfeerbeelden 
 

 

1. Organisatie en lesopbouw 

Introductie en terugkoppeling module 4 (15min) 

In de laatste module is 2D tekenen (en rekenen) uitvoerig aan de orde gekomen. Om de wanden te 

kunnen tekenen was een oriëntatie ruimtelijk denken al nodig. In deze module worden de kinderen 

gestimuleerd om vrije vormen en een virtuele ruimte te tekenen. Deze objecten kunnen worden 

opgeslagen, en eventueel worden geprint met een 3D printer. 

Spelregels (15min) 

Men is geheel vrij in het ontwerp. Maar er zijn enkele afspraken. De objecten mogen niet groter zijn 

dan 10 x 10 x 10mm en moeten passen bij het door de klas gekozen thema uit het Bouwplan. 

Voorbeelden zijn: bankjes, prullenbak, verkeersbord, speeltoestel enz.  

 

De klas is verdeeld in vier groepen (= gelijk aan de groepsindeling uit module 3.), dan wel naarmate er 

Pc’s voor leerlingen beschikbaar zijn. De kinderen regelen onderling de taakverdeling binnen hun 

groep. Wie werkt welk object uit? Wie tekent wat?  
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Demonstratie 3D CAD tekenprogramma (30min) 

Via een projectiescherm met een daaraan gekoppelde PC wordt klassikaal een demonstratie gegeven 

van een (eenvoudig) 3D CAD tekenprogramma. 

Hierbij wordt aandacht besteed aan de volgende handelingen: 

- Tekenen (en meten) van basisvormen 

- Veranderen afmetingen basisvormen 

- Samenvoegen van basisvormen 

- Hol maken van basisvormen 

- Herstel en verwijderfunctie 

- Knippen, kopiëren en plakken 

- Controleren van eindresultaat 

- Vrijgeven door leerkracht 

- Opslaan van het resultaat 

Tekenen muurdelen op Pc’s t.b.v. leerlingen (60min) 

Het tekenen is vooral zelfwerkzaamheid. Proberen dus door doen, fouten maken – en daar van leren, 

elkaar helpen en geholpen willen worden. Het tekenen is ook een oefening in (zelf-)kritisch vermogen. 

De object tekeningen worden pas goedgekeurd als ze voldoen aan de spelregels, en als ze passen bij 

het thema van het Bouwplan. 

Pauze (15 min) 

Het tekenen/rekenen op de PC vraagt een hoge mate van concentratie. Hoewel de PC zorgt voor een 

uitdagende leeromgeving  en uitdaagt om “door te gaan” is een pauze noodzakelijk. 

Vervolg tekenen muurdelen op Pc’s t.b.v. leerlingen (60min) 

De genoemde tijd is variabel. Indien alle kinderen klaar zijn, hun tekeningen goedgekeurd en 

opgeslagen, kan de les beëindigd worden. 

Nabespreken (15min) 

In deze nabespreking kunnen de leerlingen stoom afblazen. Wat ging er goed? En waarom? Wat ging 

er minder goed? En waar lag dat aan? Welke oplossing heb je gezocht voor het probleem? Lukte het 

daarna wel? Hoe belangrijk is samenwerken? 

 

Er is gebruik gemaakt van gratis software. De kinderen kunnen deze thuis ook op hun computer (laten) 

installeren. De kinderen worden uitgenodigd om dat te doen, en om er mee te gaan stoeien. 

 

1. Materiaal 

De school zorgt ook voor het kunnen gebruiken van de juiste software op de Pc’s van de leerlingen. 8 

 

  

                                                           
8 Bij voorkeur de online versie van TinkerCad, of het web-based OnShape.com 
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2. Sfeerbeeld 
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MAKEN 

 

Gietmallen, lijm en zaagsel 

 
Uitvoering door: Gastdocenten van de Eindhovense Modelbouw Vereniging /EMV 

Wat: Leerlingen leren een composiet maken op basis van acrylverf, 
tule/horrengaas en gips/ houtlijm. Hiervoor worden silicone of latex 
mallen gebruikt. 
Ook leren de kinderen eenvoudige materialen maken ten behoeve van 
model landschapsbouw. 
 

Wie: Leerlingen van de deelnemende groepen (7/8) 
 

Waar: Binnen op school, in eigen klaslokaal.  
De klas wordt verdeeld in 4 groepen. 
 

Duur: 2 uur 
 

Waarom: De STEAM vaardigheden worden gezien als belangrijke competenties van 
de 21e eeuw. Het zelf kunnen creëren en maken is daarbij een belangrijke 
voorwaarde. Modelbouw kan daar een rol in spelen, maar heeft het 
imago erg duur te zijn. In deze module wordt de basis gelegd voor het 
werken met zeer goedkope materialen waarmee uitstekende resultaten 
kunnen worden bereikt. 
 

Inhoudsopgave 
 

1. Organisatie en lesopbouw 
2. Materiaal 
3. Sfeerbeelden 
 

 

1. Organisatie en lesopbouw 

Introductie en taakverdeling binnen groepjes (15min) 

De leerlingen krijgen een diapresentatie te zien met verschillende huizen. Van een hut uit de 

prehistorie, tot vakwerkhuizen in de middeleeuwen en hypermoderne constructies uit de 21e eeuw. 

Basis van het verhaal is de wijze waarop “composieten’  zich in de loop van eeuwen hebben 

ontwikkeld. 

 

De kinderen gaan in deze les zelf een aantal composieten. 

Het gebruik van surface-mallen (60min)  

a. Maken van dakplaten 

Deze worden gemaakt van een mengsel van acrylverf, houtlijm, gips en horrengaas. 

Zie voor een handleiding bijlage 4 – Technische Equipement 

 



40 
 

b. Maken van muurplaten of trottoirs 

Deze worden gemaakt van acrylverf en tule. 

Zie voor een handleiding bijlage 4 – Technische Equipement 

Het maken van gekleurde strooivezels (30min) 

De leerlingen maken in een plastic wegwerpbeker een mengsel van 1cm acrylverf en 5cm water. 

Dit mengsel moet goed door elkaar geroerd worden. Er mogen geen klontjes meer in het mengsel 

zitten. Omdat de strooivezels gebruikt gaan worden om vegetatie uit te beelden in de te bouwen 

modelsteden, wordt gebruik gemaakt van de kleuren donkergroen, geelgroen, lichtgroen en bruin.  

In een grote mengkom wordt ongeveer 1 dm3 gezeefd houtmeel gedaan. Dit wordt op kleur gebracht 

met een van de verfmengsels. Met een handgarde wordt rustig door het houtmeel geroerd. 

Zaagmeel is poreus, het slobbert dus vanzelf de verf op. Klonteren valt erg mee.  

Na 10 á 20 minuten begint het zaagmeel op te kleuren. 

Kleurt het te weinig: verf toevoegen. 

Blijft het te nat: zaagmeel toevoegen. 

Laten drogen; het geheel is vrij snel droog. 

Het maken van boomskeletten (30min) 

 

 

Van natuurlijke materialen kunnen makkelijk (en goedkoop) bomen worden gemaakt.  

Een zeer geschikte plant hiervoor is de gagelstruik die volop groeit in Brabant langs de oevers van de 

talrijke vennen. 

 

De (gedroogde) takken van ongeveer 30cm lang worden ontdaan van alle blaadjes, bloempjes en 

uitlopers. Het restant vormt een boomskelet. Ook de bomen dienen uiteindelijk de gewenste 

schaalgrootte te krijgen. Zie hiervoor de digitale encyclopedie van de Stichting Beneluxspoor.net 9) 

  

                                                           
9 http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Bomen_op_schaal 
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2. Materiaal 

De school zorgt voor de volgende materialen: 

 Acrylverf (Action) in de kleuren zwart, wit, groen, bruin) 
 Plastic bekers 
 Houtlijm 
 Spuitbus Vaseline 
 Tule 10) 
 Platte verfkwasten (varkenshaar 1 á 2cm breed) 
 Schorten of oude kleren 
 Scharen 
 Oude kranten of vuilniszakken om de tafels af te dekken 

 
De EMV zorgt voor: 
 

 Latex gietmallen voor muurdelen, wegen en daken 
 Horrengaas 
 Weegschaal 
 Modelgips 
 Geschikte takjes t.b.v. boomskeletten 
 Houtmeel (gezeefd) 
 Mengbak 
 Handgarde 

 
3. Sfeerbeelden 

 

 

                                                           
10 Geadviseerd wordt hiervoor echte tule te gebruiken. 
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Bouwen van huizen 

 
Uitvoering door: Gastdocenten van de Eindhovense Modelbouw Vereniging /EMV 

Wat: Leerlingen maken hun eigen huizen op basis van uit karton laser gesneden 
bouwpakketten. Deze zijn gemaakt naar de door de kinderen in module 4 
gemaakte 2D tekeningen.  
 

Wie: Leerlingen van de deelnemende groepen (7/8) 
 

Waar: Binnen op school, in eigen klaslokaal.  
De klas wordt verdeeld in 4 groepen. 
 

Duur: 3,5 uur 
 

Waarom: De STEAM vaardigheden worden gezien als belangrijke competenties van 
de 21e eeuw. Het zelf kunnen creëren en maken is daarbij een belangrijke 
voorwaarde. Het hebben van een idee, het komen tot een concept en dat 
wat je bedacht hebt, uiteindelijk zelf te (kunnen) maken, geeft mensen 
het gevoel van zelfvertrouwen.  
 

Inhoudsopgave 
 

1. Organisatie en lesopbouw 
2. Materiaal 
3. Sfeerbeelden 
 

 

3. Organisatie en lesopbouw 

Introductie en taakverdeling binnen groepjes (15min) 

De leerlingen staan rondom de geprinte 1:1 versie van het Bouwplan. Uitgelegd wordt dat het plan 

verdeeld is in vier sectoren. Een per groep. De bedoeling is dat elke sector verder uitgewerkt wordt 

door een van de groepen. De leerlingen krijgen een plastic zakje met daarin de laser gesneden 

onderdeeltjes als bouwpakket van de gebouwtjes binnen hun sector. 

 

 

 

 

http://www.beneluxspoor.org/bnls/image_620.jpeg
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Montage bouwpakketten (60min) 

 

De bouwpakketten hebben geen handleiding. De bedoeling is dat zij de onderdelen bestuderen, en 

gaan nadenken hoe deze gemonteerd moeten worden. Wanneer ze er niet uitkomen, kunnen de 

andere leerlingen uit de groep helpen. De maatvoering op het uitgeprinte Bouwplan dient als 

referentie. 

De standaard “steek” van een eengezinswoning is bijvoorbeeld 65mm breed en 100mm lang. 

De bouwpakketjes zijn gesneden uit hoogwaardig karton van 2mm dikte. Bij het snijden van het karton 

is rekening gehouden met deze karton dikte. Het is dus van belang of het karton inliggend dan wel 

opliggend bevestigd wordt. Op onderstaand voorbeeld links is de voorwand inliggend:  

2 + 61 + 2 = 65mm, bij het rechtse voorbeeld is de voorwand opliggend = 65mm. 

 

 

De bouwpakketjes worden gemonteerd met standaard witte houtlijm. 

Gebruik kranten met een klein dotje houtlijm. Er is maar weinig lijm nodig. Laat de lijm opbrengen met 

een klein penseeltje. 

Schilderen kozijnen en deuren (15min) 
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Van de gemonteerde gebouwen worden de kozijnen en deuren geschilderd met acrylverf. 11) 

Dit schilderen gebeurt met fijne penselen. De kinderen mogen zelf de kleuren kiezen. 

Waar nodig wordt uitgelegd hoe zij de kleuren kunnen mengen. Wellicht is het makkelijker de deuren 

te laten beplakken met glanzend papier. Dat moet dan wel op maat geknipt worden. 

 

Monteren muurdelen (30min.) 

 

De met gietmallen gemaakte muurdelen uit module 5 zijn eveneens uitgesneden met een laser. 

Op de plaats van de deuren en ramen is de uitsnede rondom 1mm ruimer genomen. Hierdoor komen 

de geschilderde kozijnen wat beter uit. Ze liggen iets verdiept. 

 

De muurdelen worden aan de achterzijde licht ingesmeerd met houtlijm, en bevestigd op de 

kartonnen wanden.  

 

 

Uit de zakjes waarin het bouwpakketje zat “raampjes” geknipt, die aan de binnenzijde van de 

gebouwtjes worden vastgeplakt met plakband. 

                                                           
11 Acrylverf geniet de voorkeur. Eventueel kan hiervoor ook plakkaat- of schoolverf gebruikt worden. 

http://www.beneluxspoor.org/bnls/EMV-school03a.jpg
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Tenslotte worden de wanden van de gebouwtjes met acrylverf beschilderd in een door de leerlingen 

te kiezen kleur. (Deze stap kan eventueel ook uitgevoerd worden tijdens volgende module) 

 

4. Materiaal 

De school zorgt voor de volgende materialen: 

 Acrylverf (Action) in diverse kleuren 
 Plastic bekers 
 Houtlijm 
 Platte verfkwasten (varkenshaar 1 cm breed) 
 Fijne penselen 
 Schorten of oude kleren 
 Oude kranten of vuilniszakken om de tafels af te dekken 

 
De EMV zorgt voor: 
 

 Laser gesneden bouwpakketjes op basis van de ontwerptekeningen van de kinderen met 
kartondelen en uitgesneden muurmatjes. 

 Hard-copy print Bouwplan 1200 x 560mm 
 

 
4. Sfeerbeelden 
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Gras en groen 

 
Uitvoering door: Gastdocenten van de Eindhovense Modelbouw Vereniging /EMV 

Wat: Leerlingen bekleden de “hoed” waarop hun miniatuurstad wordt 
gebouwd met gekleurde grasvezels en andere strooimaterialen. Ook 
maken ze bomen op basis van de eerder gemaakte boomskeletten.  
 

Wie: Leerlingen van de deelnemende groepen (7/8) 
 

Waar: Binnen op school, in eigen klaslokaal.  
De klas wordt verdeeld in 4 groepen. Iedere groep werkt aan één van de 
vier diorama-secties. 
 

 Duur: 1,5 uur –  
N.B. Slechts één groep werkt aan hun diorama. De andere leerlingen 
werken zelfstandig aan projectmatige werkjes (taal, rekenen en 
wereldoriëntatie)  
 

Waarom: De STEAM vaardigheden worden gezien als belangrijke competenties van 
de 21e eeuw. Het zelf kunnen creëren en maken is daarbij een belangrijke 
voorwaarde. Het hebben van een idee, het komen tot een concept en dat 
wat je bedacht hebt, uiteindelijk zelf te (kunnen) maken, geeft mensen 
het gevoel van zelfvertrouwen.  
 

Inhoudsopgave 
 

1. Organisatie en lesopbouw 
2. Materiaal 
3. Sfeerbeelden 
 

 

1. Organisatie en lesopbouw 

Introductie, taakverdeling en uitvoering per groep (30min) 

De leerlingen staan rondom de “hoed”. Het Bouwplan uit de vorige module is hierop gegraveerd.  

De bouwplaats is verdeeld in vier diorama-secties. Een per groep. De bedoeling is dat elke sector 

verder met grasvezels en andere strooimaterialen wordt aangekleed. De kinderen kiezen in onderling 

overleg waar welke kleur vezel of strooimateriaal wordt gebruikt. Omdat hun diorama grenst aan het 

diorama van een andere groep, dienen zij onderling te overleggen. 

Per groepje worden twee boomskeletten verder afgewerkt als boom. 

Hiervoor kunnen verschillende materialen worden gebruikt. 

Op enkele takken worden dotjes wol of watten gestoken. Deze worden door de leerkracht groen 

gespoten met spuitverf (Belton Molotow Premium kleur Camouflage), vervolgens wordt hier spuitlijm 

op gespoten. De kinderen kunnen het geheel ruim bestrooien met een van de groene grasvezels (kleur 

naar keuze). Gebruik hiervoor een grote doos. Vezels die eraf vallen kunnen opnieuw gebruikt worden. 
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2. Materiaal 

De school zorgt voor de volgende materialen: 

 Acrylverf (Action) in diverse kleuren 
 Plastic bekers 
 Houtlijm 
 Platte verfkwasten (varkenshaar 1 cm breed) 
 Fijne penselen 
 Schorten of oude kleren 
 Twee grote dozen 
 Gekaarde wol of watten 
 Schaartjes 

 
De EMV zorgt voor: 
. 

 “Hoed” met het gegraveerde Bouwplan 1200 x 560mm 
 Belton Molotow Premium kleur Camouflage spuitverf 
 Spuitlijm 

 
 
3. Sfeerbeelden 
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Elektronica, schakelingen en microcontrollers (Arduino) 

 
Uitvoering door: Gastdocenten van de Eindhovense Modelbouw Vereniging /EMV 

Wat: Leerlingen kennis laten maken stroom, stroomkring en eenvoudige 
elektronica. Introductie in programmeren en de werking van led-licht, 
servo’s en microcontrollers (Arduino)  
 

Wie: Leerlingen van de deelnemende groepen (7/8) 
 

Waar: Binnen op school, in eigen klaslokaal.  
De klas zit in een grote kring. 
 

Duur: 1,5 uur 12) 
 

Waarom: De STEAM vaardigheden worden gezien als belangrijke competenties van 
de 21e eeuw. Het zelf kunnen creëren en maken is daarbij een belangrijke 
voorwaarde. Begrip van elektronica, schakelingen, het kunnen 
programmeren en de toepassing van microcontrollers wordt daarbij als 
belangrijk gezien.  
 

Inhoudsopgave 
 

1. Organisatie en lesopbouw 
2. Materiaal 
3. Sfeerbeelden 
 

 

1. Organisatie en lesopbouw 

Introductie (15min) 

De leerlingen zitten in een grote kring. Door het geven van signaaltjes (tikjes) aan elkaar wordt 

uitgelegd wat stroom is, wat een stroomkring is en hoe de werking ervan verloopt. De kinderen 

ontdekken al spelend wat de functie is van een schakelaar. Ook het begrip “weerstand” wordt 

uitgelegd a.d.h.v. een oefening. Kind en (gast-)docent staan met hun handen vast, tegenover elkaar. 

De een drukt naar de deurzijde, de andere naar de raamzijde. 

Demonstratie schakelingen (30min) 

 

De docent laat de werking van stroom, stroomkring, schakelaars en wat je daar mee kunt zien m.b.v. 

lIttleBits.  

   

 

                                                           
12 In oorspronkelijk plan was 3,5 uur ingeschat.  

    Er vanuit gaande dat de leerlingen ook zelf schakelingen zouden maken. Dat laatste is niet gebeurd. 
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a. Verbind de batterij via connector met de drukknop schakelaar en het blokje met een (1) LED-

lampje. 

 

b. Druk op het drukknopje en het LED-lampje gaat branden. 

Eventueel draai je met het schroevendraaiertje aan de schroefjes(r-g-b) onder het LED-lampje om 

de kleurtoon te veranderen.  Wit licht bestaat eigenlijk uit meerdere kleuren. 

c. Je kunt het LED-lampje vervangen door andere (groene) objecten, zoals: 

 
  

 

     

d. Je kunt ook de drukknop schakelaar vervangen door andere (roze) objecten, zoals: 

    
        

e. Laat de effecten zien van de verschillende schakelaars. Bijvoorbeeld dat de schuifschakelaar de 

LED-lamp in verschillende kleuren laat branden. 

 

f. Het schakelen kan geautomatiseerd worden. Hiervoor gebruiken we een zogenaamde micro-

controller. Dit is eigenlijk ene heel kleine computer met een beperkte taak. Een andere naam 

hiervoor is een Arduino. In plaats van de schakelaars kun je zo’n microcontroller gebruiken. 

 

Zo’n Arduino bevat software die stap voor stap wordt uitgevoerd. 

Deze software wordt er op gezet met behulp van een PC. De Arduino uit de liitleBit set heeft 3 

input poorten en 3 output poorten. Hang je de groene objecten aan de output poorten, gebeurt 

er op poort 1 niets, op poort 2 elke seconde een actie, en op poort 3 continue actie. 

De Microcontrollers zitten in zowat elk apparaat. In de koelkast, de televisie, de 

verwarmingsketel, in auto’s enz. Ze vormen de basis van de automatisering. 
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In het pilotprogramma is gebruik gemaakt van de volgende littleBit sets: 

 LittleBits Deluxe Kit (18 Bits Modules) 

 Arduino Coding Kit (8 Bits Modules) 

Deze sets zijn o.a. verkrijgbaar bij MakerPoint 3D Concept Store, Torenallee 22-04 

5617 BD Eindhoven 

 

Programmeren (30min.) 

 

De kinderen krijgen de opdracht in tweetallen na te denken wat je zoal moet doen om de band van je 

fiets te plakken. Daarbij wordt opgemerkt dat ze “niets” mogen vergeten.  

Vraag in een kringgesprek wat ze bedacht hebben. 

Probeer het gesprek te sturen naar de belangrijkste componenten van het “programma” bandplakken: 

 Verzamel de materialen die je nodig hebt (Welke zijn dat?) 

 Beschrijf wat je met die materialen gaat doen (Wat moet het resultaat zijn?) 

 Beschrijf precies de volgorde van alle handelingen, met welke materialen en met welk 

doel/resultaat. 

Let op, dit lijkt een makkelijke oefening. Schijn bedriegt – deze kan best lastig zijn. 

Houd het luchtig, en lach om de fouten. 

 

Sluit af, met de opmerkingen dat programmeren heel precies moet gebeuren.  

Computers blijven “domme” machines die alleen maar een programma uitvoeren zoals beschreven is. 

 

 

Demonstratie Arduino (15min).   

Het licht en eventuele draaiende onderdelen in 

de door de kinderen te maken modelstad worden 

aangestuurd door middel van schakelingen 

waarbij een of meerdere Arduino’s worden 

ingezet. 

 

In de kring wordt een demonstratie gegeven van 

deze toepassing. 
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Kinderen beredeneren wat ze zien, en wat de (mogelijke) functies zijn. Enkele kinderen mogen de 

demonstratie schakeling bedienen, door op de startknop te drukken. Het programma in de Arduino 

schakelt de ledlampjes een voor een aan, een voor een uit, en laat vervolgens de servomotor een 

beetje draaien. Kortom, de Arduino werkt volgens een vast programma. 

 

Laat de kinderen precies onder woorden brengen wat er gebeurt. 

 Welke onderdelen zijn aanwezig? 

 Welke functie hebben de verschillende onderdelen? 

 Beschrijf precies de volgorde van alle handelingen die de Arduino uitvoert, met welk 

doel/resultaat. 

 

2. Materiaal 

De EMV zorgt voor: 
 

 Basis set littleBits 
 Uitbreidingsset littleBits, inclusief Arduino 
 Arduino UNO 
 USB kabel 
 Breadboard 
 3 led-lampen in verschillende kleuren 
 3 weerstanden 
 Insteekdraden 
 Schakelaar (geschikt voor breadboard) 
 Servo motor 

 
 
4. Sfeerbeelden 

 

 

  

http://www.beneluxspoor.org/bnls/IMG_2755_4.jpg
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EXCURSIE EMV 
 

Uitvoering door: Eindhovense Modelbouw Vereniging (EMV) 

Wat: Kennismaken/demonstratie met modelbouw, methoden & technieken 
 

Wie: Leerlingen van de deelnemende groepen (7/8) 
 

Waar: Museum “De Bevrijdende Vleugels”, Sonseweg 39 
5681 BH Best (Hal nr. 10 – EMV) 
 

Duur: 2 uur 
 

Waarom: De Eindhovense Modelbouwvereniging is in september 1937 opgericht 
door enkele Philipsmedewerkers, met het doel de modelbouw te 
bevorderen en binnen ieders bereik te brengen. Omdat speelgoed duur 
was, lag de nadruk op zelf bouwen, tegen zo laag mogelijke kosten. 
Dit uitgangspunt is ook in 2016 nog steeds van toepassing. De EMV 
bestaat uit (ex-)medewerkers van het Philips NatLab, DAF Research, VDL, 
ASML en TNO en herbergt zowel ervaring in oude technologie als in de 
nieuwste. De vereniging beschikt over een uitgebreid machinepark met 
o.a. een lasercutter, 3D printers en een CNC machine. 
 

Inhoudsopgave 
 

1. Organisatie en lesopbouw 
2. Materiaal 
3. Materieel 
4. Sfeerbeelden 
 

 

1. Organisatie en lesopbouw 

 

Eén gastdocent coördineert deze module vanuit de EMV. Alle EMV gastheren begeleiden de leerlingen 

tijdens hun bezoek aan de EMV hal.  Zij zijn tevens degenen die op de veiligheid letten  

In het bijzonder op die plekken waar – voor kinderen – gevaarlijke gereedschappen of apparatuur 

aanwezig zijn. 

Fietstocht van school naar Museum (30min) 

Leerlingen fietsen onder begeleiding van leerkrachten en ouders. 

Fietsen kunnen gestald worden op het voorterrein van Hal 10. 

Welkom (5min) 

De leerlingen worden welkom geheten door een bestuurslid van de EMV. 

Hij vertelt in het kort iets over de geschiedenis van deze oude vereniging. 

De groep wordt in twee gedeelten gesplitst. 

Rondleiding en toelichting museum modelspoorbaan (25min) 

De EMV bouwt in een hal van 600m2 aan de museum modelspoorbaan "Spoor op Vleugels", een 

weergave in schaal 1:87 van: Zuidelijk Limburg, het Duits Lijntje en Eindhoven in de periode 1935-

1965. 
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Het project is (nog) in volle gang. Zo is de rails gerealiseerd van de 1e fase (Gennep en Veghel aan het 

Duits Lijntje) en rijden daar de treinen reeds op. Het gedeelte Zuid Limburg is thans in aanbouw. Ook 

de baan voor rijdende modelauto's is inmiddels gelegd met daarin zelfs een werkende veerpont over 

de rivier. De modelspoorbaan bevat een enorme bron aan voorbeelden voor een tijds- en 

gebiedsgetrouwe weergave van de regio/plaatsen. Als zodanig een rijke inspiratiebron voor de 

kinderen. 

Demonstratie besturing modelspoorbaan met computers (10min) 

De complexiteit van de museum modelspoorbaan is te groot om door mensen handmatig bestuurd te 

worden. De kinderen wordt een kijkje gegund in het commando centrum van het model 

spoorwegbedrijf.  

Demonstratie modelboompjes maken van sisaltouw / demonstratie lasersnijden en 3D printen (10min) 

Kinderen maken onder begeleiding van een EMV lid een modelboompje van sisaltouw en 

hoveniersdraad dat in een bankschroef geroteerd wordt met een handboor. 

Het “boompje” wordt daarna met een schaar in de vorm van een dennenboom geknipt, voorzien van 

een lijmlaagje en vervolgens in gekleurd zaagmeel gedoopt. 

De boompjes die gereed zijn mogen meegenomen worden. 

Tegelijkertijd wordt er ook een demonstratie gegeven in lasersnijden en 3D printen. 

Voor zover er belangstelling is bij de kinderen om meer te zien – of zelf te proberen - worden zij 

uitgenodigd de EMV te bezoeken op woensdag middagen. Hiervoor worden geen kosten in rekening 

gebracht. 

Inleiding “wat is stroom” (10min) 

De kinderen krijgen een (ultrakorte) les in stroom, stroomkring en de werking van een elektromotor. 

Hiervoor is de eerste elektromotor door de EMV nagebouwd aan de hand van wetenschappelijke 

beschrijvingen. 

 

2. Materiaal 

 

De EMV zorgt voor de te gebruiken materialen: 

 Voor modelboompjes: sisaltouw, bloemistendraad, handboormachine, en gekleurd 

zaagsel. 

 Voor lasersnijden: CAD tekening op PC, snijkarton op lasersnijmachine 

 Voor 3D printen een voor de kinderen herkenbare tekening op de PC, 3D printer aan het 

printen 

 

3. Materieel 

 

De EMV zorgt voor rijdende treinen op de museummodelspoorbaan incl. 2 medewerkers voor de 

bediening. En verder voor minstens 2 gastheren die de rondleiding etc. kunnen verzorgen. 
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4. Sfeerbeelden 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beneluxspoor.org/bnls/image_533.jpeg
http://www.beneluxspoor.org/bnls/image_534.jpeg
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Basisschool leerlingen konden op woensdagmiddagen tussen 14:00 en 16:00 uur een bezoek brengen 

aan de Eindhovense Modelbouw Vereniging (EMV). Zij kregen dan een uitgebreide introductie in 

lasersnijden en 3D printen. Ook werd extra aandacht besteed aan het 2D en 3D ontwerpen. 

Verder was er ruimte voor het leren verkennen van allerlei gespecialiseerde modelbouwtechnieken. 

De aandacht lag daarbij vooral op maquettebouw, landschapsbouw en scenery. 

Deelname was gratis. 

Een groot aantal leerlingen van de deelnemende scholen heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

Een aantal van hen heeft te kennen gegeven zelfs jeugdlid te willen worden van de EMV. 

In verband hiermee zal de EMV een speciaal jeugdprogramma gaan opzetten.  
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Bijlage 3 - Alternatief lesprogramma Kindcentrum Platijn 

 
De kinderen van Kindcentrum Platijn (v/h basisschool De Schakel) uit Best hebben in tegenstelling tot 

de drie andere scholen een afwijkend programma gevolgd. Deze school werkt met vaste project-

onderwerpen die jaarlijks terugkeren. Het bleek wel een hele kunst om e.e.a. in te passen in het 

pilotprogramma. 

 

De basis voor de aanpak voor deze school werd gelegd door Marco der Kinderen, grafisch kunstenaar 

uit Geldrop. De inspiratie voor het techniekproject vond Marco in een bijzonder gebouw in Eindhoven. 

 

Deze zogenaamde "Blob", ontworpen door de Italiaanse architect Massimiliano Fuksas, bestaat uit een 

groot aantal driehoeken. Door deze bouwwijze kan het oppervlak in een tamelijk willekeurige vorm 

worden gemodelleerd. 

Op basis hiervan ontstond het idee de kinderen van Kindcentrum Platijn een mantel laten maken die 

net als de Blob uit louter driehoeken bestaat. 

 
  

 

De driehoeken werden door de kinderen getekend met een computerprogramma en met een laser 

gesneden. Door ze met veters met elkaar te verbinden ontstaat een mouw of rugpand. 
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De driehoeken kunnen op allerlei manieren worden uitgevoerd. Net als op de andere scholen werden 

hierbij technieken gebruikt die een rol spelen in de model(spoor-)bouw: gietmallen, surfaces, 

schilderen, begrassen, 2D tekenen, 3D tekenen, lasersnijden, 3D printen, gebruik van een 

microcontroller (Arduino), en elektronica. Deze technieken werden echter niet toegepast op een 

modelbaan, maar op en rond de driehoeken. 

Sfeerbeelden: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas bleek het niet mogelijk de mantel te tonen tijdens de Dutch Technology Week. Deze zal nu van 

22 - 30 oktober getoond worden op de Dutch Design Week. Een aantal (nog) niet uitgevoerde 

modules werden in verband hiermee onhold gezet.  
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Bijlage 4 - Technische Equipment 
 

Kijkkasten en hoeden 

Door de Eindhovense Modelbouw Vereniging (EMV) zijn een viertal kijkkasten vervaardigd uit 

hoogwaardig Berken multiplex. Het zagen hiervan vond plaats op computergestuurde zaagmachines 

van Bouw & Infra van het Summa College in Veldhoven. 

  

De kijkkasten hebben een afmeting van 1800mm breed, en 600 mm diep. Zij kennen een zichtbaar 

gedeelte waarin de miniatuursteden gerealiseerd moeten worden, en een niet-zichtbaar gedeelte van 

300mm aan beide zijden. Hierdoor kunnen de steden onafhankelijk van elkaar als zelfstandige 

eenheden getoond worden. De kasten kunnen aan elkaar gekoppeld worden, waarbij de hoogte van 

de rails ligt op 1300mm vanaf de bodem. 

De kijkkasten worden per twee stuks ruggelings aan elkaar geplaatst en onderling verbonden met 

bogen waarop rails ligt. 

De modelsteden zijn gebouwd op een 

variabel deel dat als een “hoed” op/in de 

kijkkasten geplaatst kan worden. 
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Maatschetsen 
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Basistechnieken voor het maken van gebouwen 

De basis voor het maken van gebouwen is een constructie van muurdelen uit met een laser gesneden 

kartonplaten met een dikte van 2mm. Deze kartondelen worden met witte houtlijm koud op elkaar 

gelijmd. Op deze “casco”-constructie worden surfaces bevestigd met steenmotieven. 

 

De surfaces worden gemaakt van acrylverf met een 

wapening van tule of horrengaas. Hiertoe wordt een 

latexmal gebruikt. 

Hier onder wordt beschreven hoe men zelf zo’n mal 

kan maken. 

Ook voor het maken van dakplaten wordt gebruik 

gemaakt van dergelijke surfaces. Zij het dat deze 

iets moeilijker te maken zijn. 

In het kader van het pilotprogramma zijn de 

surface-mallen ter beschikking gesteld door de 

EMV. 

 

Mallen van een surface-mal 

Met een 2D tekenprogramma wordt een muurpatroon getekend. In principe kan elk patroon gebruikt 

worden, maar de meest voorkomende zijn de volgende metselpatronen. 

 

a. Halfsteensverband 

b. Vlaams verband 

c. Engels verband 

 

 

Op basis van de 2D tekening wordt 

met een laser een mastermal 

gegraveerd in een plaat kunststof. 

(ABS) 
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De mastermal wordt ingespoten met een losmiddel. In dit geval Aerosol van Acmos. 

Verkrijgbaar bij Van Beek Art Supplies. 

Dit losmiddel is nodig om het afgietsel na uitharding makkelijk uit de mastermal te 

kunnen halen. Het afgietsel wordt de mal waarmee de leerlingen hun surfaces 

kunnen maken. Het is mogelijk om met de mastermal meerdere afgietsels te maken. 

In het pilotprogramma zijn steeds 8 mallen gebruikt per klas. (2 mallen/groep). 

 

 

 

 

 

  

Met een spatel wordt de mastermal in een dunne laag ingesmeerd met latex van Wilsor. 

verkrijgbaar bij Van Beek Art Supplies. 

Het is van belang geduld te betrachten. Er zijn vijf lagennodig, en iedere volgende laag mag pas 

worden aangebracht als de vorige goed droog is. Om luchtbellen te voorkomen, kunt u met een kwast 

of een spons de latex zigzaggend verdelen. 

 

Na vijf lagen, legt u een stuk op maat geknipt horrengaas over de latex lagen. U spant deze strak met 

punaises rondom. Vervolgens brengt u op dezelfde wijze als hiervoor twee extra lagen latex op. 

Na uitharding hiervan is de surface-mal gereed. 
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U kunt de surface-mal eenvoudig uit de 

mastermal verwijderen. Dat wil zeggen, als u het 

losmiddel heeft gebruikt. 

Is dit niet het geval, dan zullen beide mallen 

beschadigd zijn, en daarmee onbruikbaar. 

Uit een fles latex kunnen ongeveer 5 surface-

mallen gemaakt worden in A4 formaat. 

 

 

 

Maken van surfaces 

Het maken van surfaces is erg eenvoudig. U spuit het hierboven genoemde losmiddel op de surface-

mal. Vervolgens vult u de mal met acrylverf. Zorg ervoor dat alle delen van de mal goed geraakt 

worden. 

 

Leg vervolgens als wapening een op maat geknipt stuk horrengaas of tule op de natte verf. Smeer een 

tweede laag verf over de horrengaas of tule, en zorg ervoor dat de verf goed doordringt in de kleine 

gaatjes van de wapening. Het is erg belangrijk dat de verf aan de onderzijde én aan de bovenzijde een 

verbinding aan gaan met elkaar. 

Na droging aan de lucht van 24 uur, is de surface gereed. U kunt hem makkelijk van de mal scheiden. 

De surface is uiterst buigbaar, en kan gemakkelijk geknipt of gesneden worden. In het pilotprogramma 

zijn deze surfaces met behulp van de lasersnijder op maat gemaakt. 
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Maken van dakplaten 

Omdat dakpannen een reliëf hebben, is het maken van de surfaces hiervoor iets complexer. 

Ook hiervoor zijn latex mallen gemaakt, vergelijkbaar met de normale surface-mallen. Als basis werd 

daarvoor gebruik gemaakt van een gekochte NOCH 55732 kunststof plaat met dakpan motief, 

waarvan met latex een afdruk werd gemaakt. Deze afdruk doet dienst als gietmal. 

Op een weegschaal wordt een plastic beker geplaatst. 

Achtereenvolgens wordt de beker gevuld met: 

 80gr acrylverf zwart 
 20gr acrylverf wit 
 10gr acrylverf bruin 
 20gr houtlijm D3 
 40gr modelgips 

Na iedere toevoeging moet het mengsel goed door geroerd worden – dus zonder klonters. 

Er is uitgegaan van tubes Van Bleijswijck Acrylverf  in standaardkleuren, verkrijgbaar bij de Action. 

 

De verwerking van het materiaal is vergelijkbaar met die van de normale surfaces. 

Breng het mengsel gelijkmatig op, op de latexmal. Leg er vervolgens een op maat geknipt stuk 

horrengaas overheen, en smeer een tweede laag van het gietmengsel over het horrengaas. 

In dit geval kan men geen tule gebruiken als wapening.     
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Bijlage 5 - Evaluatie 

 
Didactisch kader 

 Maker Movement 

 

Het pilotprogramma stoelde op de uitgangspunten van de “Maker Movement”. 

Het idee is dat mensen het ontzettend leuk en uitdagend vinden om zelf dingen te bedenken, 

na te denken hoe je zoiets kunt maken, om dat vervolgens zelf of samen met anderen te 

realiseren. Het gevoel dat je daar zelf toe in staat bent, geeft mensen een kick. 

Het is de basis voor samenwerken, leren door doen. Het pilotprogramma heeft dit gevoel bij 

de deelnemende kinderen weten te bereiken. Steeds werd uitgekeken naar de volgende 

sessie. 

  

 Modelbouw als middel 

 

Modelbouw heeft het imago van een hobby voor senioren. Maar modelbouw biedt een 

enorm rijke leeromgeving voor mensen die met techniek willen leren omgaan. Vrijwel alle 

traditionele handvaardigheden zijn in deze hobby verenigd. De toepassing van de nieuwste 

technologieën als lasersnijden, 3D printen, computertechnologie en (digitale) elektronica 

plaatst de modelbouw weer in de 21e eeuw. Bij de uitvoering van het pilotprogramma bleek 

de modelbouw een bindend en begrijpelijk kader te bieden aan de deelnemende kinderen. 

   

 Kerndoelen en vaardigheden van de 21e eeuw 

 

Bij de uitvoering van het pilotprogramma stond steeds het onderwijs aan de groepen 7 of 8 

van het basisonderwijs centraal. Met name het realiseren van de kerndoelen was een van de 

belangrijkste uitgangspunten. De deelnemende scholen hebben bevestigd dat het 

pilotprogramma in deze meer dan geslaagd kan worden genoemd. Te meer omdat de 

kerndoelen ook met succes verrijkt werden met het aanleren en oefenen in de geformuleerde 

vaardigheden van de 21e eeuw. Met name het leren samenwerken, problemen kunnen 

oplossen, concepten onder woorden brengen, ideeën formuleren, presenteren en 

onderhandelen, waren sterk vertegenwoordigd in het curriculum. 

Zoals ook het vieren van successen of het verwerken van teleurstellingen. 

 

 STEAM Skills 

 

Het introduceren van nieuwe technologieën als 2D en 3D ontwerpen, lasersnijden en 3D 

printen of het leren omgaan met microcontrollers (Arduino) is gedeeltelijk geslaagd. Hier is 

nog duidelijk winst te behalen. Bij het leren ontwerpen waren computerprogramma’s nodig 

die helaas niet ondersteund werden door de aan de scholen verbonden ICT diensten. 

Hoewel gebruik gemaakt werd van alternatieve programma’s leverde e.e.a. veel extra werk op 

voor de projectorganisatie. Ook het lasersnijden en 3D printen had beter gekund. Nu werd dit 

uitgevoerd door de Eindhovense Modelbouw Vereniging. Op afstand dus.  

Het was didactisch beter geweest om dit uit te voeren op school en/of zo mogelijk met en 

door de kinderen zelf. Het gevoel “wat ik bedenk, kan ik zélf maken” werd hierdoor niet 

volledig waargemaakt. De deelnemende kinderen hadden een duidelijke instelling: Vooral zelf 
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doen. Daar waar theorie nodig was, werd die natuurlijk behandeld. Maar deze werd vaak 

ervaren als “saai”. Het explorerend leren genoot duidelijk de voorkeur bij de leerlingen. 

Voor het leren omgaan met elektronica en microcontrollers werden we gehinderd door een te 

late levering van benodigde leermiddelen. Als noodgreep werd met succes gebruik gemaakt 

van littleBits, een set componenten om schakelingen en systemen te bouwen met magnetisch 

te koppelen onderdelen. Dit nieuwe leermiddel werd door het onderwijspersoneel als erg 

nuttig ervaren. Het ontbreken van oefenmateriaal voor de kinderen werd hier als storend 

ervaren. Het werd teveel een luister-les i.p.v. een doe-les. 

Omdat sommige scholen al eerder aandacht hadden besteed aan elektronica, was een betere 

afstemming met betrekking tot de didactische begin situatie beter geweest. 

De nieuwste ontwikkelingen in wetenschap en innovatie hebben ertoe geleid dat ook 

aandacht besteed moet worden aan creativiteit. Vandaar dat aan de oorspronkelijke STEM 

skills de “A” van Art is toegevoegd. Er is in het pilotprogramma veel aandacht besteed aan het 

zelf creërend vermogen van de deelnemende kinderen. 

 

 Integraal onderwijs 

 

Een belangrijke ontwerp-eis voor het pilotprogramma was integraal onderwijs. 

Hoewel de focus lag op het introduceren van nieuwe technologieën, werd een leeromgeving 

noodzakelijk geacht om tegelijkertijd bezig te zijn met tal, rekenen/wiskunde en 

wereldoriëntatie. Gesteld kan worden dat het pilotprogramma hierin geslaagd is. 

Wel bleek dit tijdens de eerste vier sessies (ontwerpfase) meer het geval dan tijdens de laatste 

vier sessies (maakfase). De allereerste sessie (De spontane stad) bleek dé knaller van het 

gehele programma. Het gaf zoveel energie aan leerkrachten en leerlingen, dat veel daar 

gedurende het gehele traject op konden teren. Het was ook de benchmark voor de 

onderwijsgevenden hoe onderwijs in techniek geïntegreerd kan worden in het onderwijs.    

Het maken van een miniatuurstad 

 Lesbrieven 

 

De kinderen hebben in groepsverband gewerkt aan het bedenken en realiseren van 

miniatuursteden in de schaal 1:87 

Om dit te bereiken zijn 8 sessies geweest van maximaal 3,5 uur contacttijd. Voor de eerste 

sessie was vooraf al een volledig uitgewerkte lesbrief aanwezig. Voor de overige sessies 

werden deze gaande weg het traject bedacht en verder uitgewerkt. De in het eindrapport 

opgenomen lesbrieven zijn het resultaat van deze zoektocht. 

Voor het onderwijspersoneel bleek het ontbreken van volledige lesbrieven, anders dan de wel 

aanwezige korte actielijsten, een handicap te zijn. Daar komt bij dat veel van de in het 

pilotprogramma gehanteerde technieken ook voor de onderwijsgevenden volledig nieuw 

waren. Beter was geweest dat zij vooraf een korte bijscholing hadden kunnen genieten. 

Dat laatste is nu – na afronding van deze pilot – mogelijk en kan desgewenst verzorgd worden 

door het projectteam. 

 

Het traject beoogde een presentatie van het resultaat van de deelnemende scholen op de 

Dutch Technology Week eind mei in Eindhoven. Het al doende ontwikkelen van het curriculum 

en het daardoor ook geconfronteerd worden met zaken die niet of niet tijdig gereed waren 

gaandeweg de rit, leidde onherroepelijk tot een toenemende druk bij de deelnemers en tot 

tijdgebrek tegen het einde van het programma. 
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Helaas bleken een aantal zaken niet helemaal af. Sommige zaken door de kinderen bedacht, 

konden niet of niet op tijd uitgevoerd worden. Met name de ontbrekende bewegende 

onderdelen in de miniatuursteden resulteerde in teleurstelling bij de kinderen. Zoveel dat zij 

niet zagen hoeveel ze wel gerealiseerd hadden. Voor de leerkrachten een gelegenheid voor 

open doel om deze teleurstelling om te buigen in een enorm belangrijk leermoment. 

Bovendien is extra van belang dat de leerlingen bij alle onderdelen van maakproces betrokken 

zijn, dit om te voorkomen dat er discrepantie ontstaat tussen de verwachting en het resultaat. 

 

 Inzet externe deskundigen 

 

Tijdens het pilotproject zijn diverse deskundigen ingezet. Zowel professionals als amateurs 

(vrijwilligers met gespecialiseerde vaardigheden) zijn ingezet. Leerkrachten werden 

nadrukkelijk gevraagd mee te denken, en mee te doen. Het leren van elkaar gebeurde dus ook 

op dit niveau. 

Na afloop gaven de leerkrachten aan dat sommige onderdelen uit de maakfase ook door hen 

zelf had kunnen worden uitgevoerd, mits vooraf geïnstrueerd. Dat geldt echter niet voor de 

onderdelen uit de ontwerpfase. Hier had de inzet van professionals een duidelijke 

meerwaarde, die niet gemist kan worden; evenals een centrale “regisseur” die overzicht 

houdt over wat, door wie, en wanneer gedaan moet zijn. 

De inzet van vrijwilligers moet zorgvuldig gebeuren. Mensen moeten niet overvraagd worden. 

Vooral het toewerken naar een vast tijdstip van opleveren, bijvoorbeeld het presenteren van 

het resultaat op de Dutch Technology Week kan de druk te hoog opvoeren. 

In een enkel geval bleek zulks te spelen bij een lid van de Eindhovense Modelbouw Vereniging.     

 

 Technische equipment 

 

De technische outillage werd volledig verzorgd door of in opdracht van de Eindhovens 

Modelbouw Vereniging. Ook de gehanteerde werkmethoden & technieken die tijdens het 

pilotprogramma werden toegepast werden door deze projectpartner ontwikkeld. Het is gelukt 

om kindvriendelijke en veilige werkvormen te ontwikkelen, die de kinderen prikkelen en 

uitdagen tot zelf doen. Wel bleek dat de deelnemende scholen niet altijd en/of tijdig de juiste 

materialen beschikbaar hadden, wat goede uitvoering bemoeilijkte.  

 

 Software 

 

Zoals eerder al werd aangegeven, hebben we moeten werken met andere software dan 

vooraf voorzien. Het belangrijkste leerpunt is dat er gebruik gemaakt moet worden van 

software die niet op leerlingen Pc’s geïnstalleerd moet worden, maar draait op basis van cloud 

computing. Een zeer geschikte kandidaat voor het 2D en 3D ontwerpen is de gratis online 

ontwerpapplicatie van Onshape Inc. Deze draait op een PC, Mac, smartphone en/of tablet. 

Het grote voordeel is dat deze app sterk gericht is op groepsprocessen en samenwerken. 

Daarbij maakt het niet uit of iets thuis, of op school gedaan wordt. Bovendien kan de 

begeleiding van kinderen simultaan door leerkrachten en/of professionals uitgevoerd worden. 

Bij het ontwerpen is nauwkeurigheid erg belangrijk. Voldoende Pc’s mét muis verdient in deze 

de voorkeur. 
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Blog en forum 

De scholen en de kinderen hebben door middel van verslagen en foto’s verslag gedaan van 

hun activiteiten. Het schrijven (en vooral nakijken) van de verslagen voor plaatsing op de 

Blogpagina van de school en/of forumpagina van de Stichting Beneluxspoor.net vroeg wel om 

een behoorlijke tijdinvestering van de betrokken leerkrachten. Blog en forum pagina werden 

uitzonderlijk vaak bekeken. De laatste zelfs meer dan 25.000 keer. 

EMV bezoek … en meer 

Alle schollen hebben een bezoek gebracht aan de Eindhovense Modelbouw Vereniging (EMV). 

Dit bezoek vond plaats voorafgaand aan de eerste sessie (De spontane stad). Achteraf bleek 

dat moment niet zo gelukkig gekozen. Beter is dit bezoek te plannen tussen de ontwerpfase 

en de maak fase in.  

Omdat het naar de scholen toebrengen van een lasersnijder en/of 3D printer fysiek 

onmogelijk was, werden de kinderen individueel uitgenodigd voor een bezoek aan de 

Eindhovense Modelbouw Vereniging (EMV). Heel veel kinderen hebben hiervan gebruik 

gemaakt. Sommige kinderen wilden zelfs lid worden. De EMV beraadt zich nu, of en op welke 

wijze zij hier een invulling aankan geven. 

Disseminatie 

Het verspreiden van kennis en inzicht rondom het pilotprogramma is voortvarend ter hand 

genomen. De verslagen op Blog en forumpagina is hierboven al besproken. 

 

Naast een presentatie van de resultaten tijdens de Dutch Technology Week, worden de 

miniatuursteden ook elders in Nederland tentoongesteld. Steeds is hierbij het uitgangspunt 

een en ander te laten zien als onderwijsvernieuwing. Hierbij blijkt het van belang dat ook 

betrokken onderwijsgevenden het woord voeren. Pas dan komt de boodschap goed over. 

 

Naast presentaties worden de komende maanden ook artikelen gepubliceerd. 

Een drietal artikelen in de RailHobby, een in de ModelBouwer, een informatief artikel op de 

webpagina van de Mini Maker Faire Eindhoven, en een artikel in een nog nader te bepalen 

tijdschrift voor leraren in het basisonderwijs. 

Nog een keer? 

De betrokken scholen hebben te kennen gegeven dat ze volgend jaar het project willen 

verwelkomen op hun school. Praktisch betekent dit dat Basisschool De Klimboom hier 

mogelijkerwijze vanaf ziet, omdat zij deze keer deel hebben genomen met twee groepen 7. 

Voor de andere scholen geldt dat zij het project graag willen herhalen, met medeneming van 

de leerpunten. Professionele begeleiding blijft nodig en gewenst, met name gedurende de 

ontwerpfase; en secundaire hulp tijdens de bouwfase. Wel moet er naar een oplossing 

gezocht worden voor het “op school” machinaal kunnen printen en/of snijden.  
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Bijlage 6 – Partners en sponsoren 
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Notities 
 

 


