
 

training: 

Natuurbeleving en 
techniek voor OA en 
PWKO



> Over deze training 3 
> Kinderen, techniek en natuur 6 
> Techniek en natuur in het onderwijs en op de bso 15 
> Vormen van techniek 22 
> Techniek en natuur ontwerpen 25 
> Theoriebron 1: Techniek om ons heen 29 
> Theoriebron 2: Vormen van techniek 31 
> Theoriebron 3: Een gouden activiteit 32 
> Theoriebron 4: Voedselketens en een tuintje op de bso 33 
> Theoriebron 5: Milieu 35 
> Werkmodel: Lesvoorbereiding 37 
> Beoordeling 39 
 

>Inhoud 

Colofon 
Uitgeverij Edu’Actief b.v. Meppel 
 Postbus 1056 
 7940 KB Meppel 
 Tel.: 0522-235235 
 Fax: 0522-235222 
 E-mail: info@edu-actief.nl 
 Internet: www.edu-actief.nl  

Auteur Theo-Henk Streng 
Titel Natuurbeleving en techniek voor OA en PWKO 
Vormgeving Binnenwerk: DBD design/Ruurd de Boer, omslag: Tekst in Beeld/Hubi de Gast 

ISBN 978 90 3720 998 3 
Copyright © 2012 Uitgeverij Edu’Actief b.v. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke 
andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen 
zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. 
 
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit 
van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht 
te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de 
zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. 



 
© Uitgeverij Edu’Actief b.v. 3 

Techniek speelt een belangrijke rol in onze wereld. Daarvan zal het jonge kind zich nog 
niet bewust zijn. Maar hoe meer aandacht er op school en op de bso voor techniek is, hoe 
meer het kind zich bewust zal worden van de technieken om hem heen. 
 

Je toekomstige collega 

 

  

Beoordeling 
Je oefent tijdens de training veel. In welke mate je vooruit bent gegaan en hoe je meer 
inzicht hebt verworven in de theorie en praktijk, wordt als volgt beoordeeld: 
1. Je actieve deelname tijdens de lessen. 
2. Een persoonlijk verslag: 

– het trainingslogboek 
– een reflectie van de training volgens de STARR-methode. 

3. Een demonstratie van je techniek- en natuurmap. 

>Over deze training

Doelstellingen
• Je kent het belang van techniek voor het jonge kind. 

• Je kunt technische activiteiten verzorgen voor diverse groepen van de bso. 

• Je kunt een lessenreeks ontwerpen waarin techniek centraal staat. 

• Je kunt beschrijven wat het belang is van natuur- en milieueducatie voor kinderen. 

• Je kunt een lessenreeks ontwerpen waarin natuur centraal staat. 

Naam: Erica van Doetinchem 

Leeftijd: 32 jaar 

Werkzaam als: Begeleidster bso 

Medewerkers: 8 begeleidsters en 1 directeur 

Soort werkzaamheden: Het begeleiden van kinderen tussen en na schooltijd, het verzorgen van 
diverse activiteiten voor verschillende doelgroepen, het onderhouden 
van contact met school en andere instellingen en ouders. 

Belangrijkste tool in haar werk: Humor en een luisterend oor. 

Uitdaging in haar werk: Kinderen kennis laten maken met nieuwe dingen. 

Grootste moeilijkheid: Zorgen dat het voor iedereen leuk is. 
Wat er moet veranderen: Er mag wel wat meer contact en 
samenwerking zijn tussen de school en de bso. 

Grootste blunder: Een kind van wie bekend was dat het een allergie had voor noten een 
boterham met pindakaas voorschotelen. Gelukkig is dit goed afgelopen, 
want het had behoorlijk uit de hand kunnen lopen. 

Waaraan wil je werken:  Een activiteitenplan waarin meer oog is voor natuur en techniek, zo veel 
mogelijk in samenwerking met de basisschool. 
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Persoonlijk verslag 
Het persoonlijk verslag inleveren voor:  ____________________________________________________________________________  

In het persoonlijk verslag houd je bij wat je gedaan en geleerd hebt. Het persoonlijk 
verslag bestaat uit een trainingslogboek en een reflectie volgens de STARR-methode. 

• Het trainingslogboek bestaat uit een schrift of snelhechter waarin je notities bewaart. 
Voor elke opdracht of oefening noteer je de antwoorden op de vragen. Na elke 
oefening leg je ook de reflectie vast op papier. Het trainingslogboek werk je netjes uit. 

• De reflectie aan de hand van de STARR-methode doe je aan het eind van de training. 
Je kiest, met behulp van je trainingslogboek, een aantal voor jou belangrijke 
opdrachten en oefeningen uit. Deze verwerk je in een STARR. Hieronder staat de opzet 
van een STARR. 

 
Situatie en Taak 

• Omschrijf de situatie en geef daarbij aan welke taak/rol jij had. 
 
Actie en Resultaat 

• Omschrijf welke acties/handelingen je op dat moment hebt ondernomen en wat 
hiervan het resultaat was. 

 
Reflectie 

• Beschrijf hoe jij je op dat moment in de situatie voelde. 

• Beschrijf waarom je op deze manier hebt gehandeld. 

• Beschrijf hoe je het de volgende keer anders zou aanpakken. 

Demonstratie: Techniek- en natuurmap 
Deze demonstratie doe je op:  _________________________________________________________________________________________  

1. Casus 
Je mentor heeft je gevraagd te helpen bij het creëren van een techniek- en natuurmap, 
waaruit begeleiders eenvoudige activiteiten kunnen halen. Deze map ga jij 
samenstellen, gebaseerd op wat je leert in deze training. 

 
2. Bijzonderheden 

In de map worden de volgende zaken opgenomen: 

• een inleiding waarin je vertelt waar de map voor dient 

• tien activiteiten, voorzien van een concrete beschrijving, materialenlijst en 
doelstelling (wat leren de kinderen ervan?) 

• de lijst met aanbevelingen van websites, boeken en dergelijke die je bent 
tegengekomen gedurende deze training. 

 
3. Voorbereiding 

Het is je doel om tien activiteiten toe te voegen aan de map. Deze activiteiten moeten 
verschillend zijn. Om te beginnen stel je jezelf de vraag: wat gaan de kinderen leren? 

 
4. Uitvoering 

Als je een activiteit hebt bedacht, ga je die eerst zelf uitvoeren. Maak foto’s van de 
uitvoering en voeg die toe aan de lesbeschrijving. Als de opdracht gelukt is, schrijf je op 
circa 1 A4'tje een handleiding voor de docent. Zet hierbij ook de doelstelling. 

 

Werkmodel: 
Logboek op 
www.factor-e.nl 

Werkmodel: 
Studieplanning 
op  
www.factor-e.nl
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5. Beoordeling 
Als de activiteiten klaar zijn en je de techniekmap hebt ingeleverd, zul je beoordeeld 
worden op zowel de map als de presentatie. 

 
De punten waarop je wordt beoordeeld tijdens je demonstratie, kun je achter in dit boek 
vinden in het hoofdstuk ‘Beoordeling’. 
 

Werkmodel: 
Woordenlijst op 
www.factor-e.nl 

Taal Taal Taal Taal

• Neem deze training door en onderstreep de woorden die je niet kent. 

• Neem deze woorden over in je woordenlijst en zet de betekenis erbij. 

• Nieuwe onbekende woorden die je tegenkomt tijdens deze training, voeg je toe aan 
de woordenlijst. 

• Na afloop van de training neem je dit overzicht op in je taalportfolio.             
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De auto van papa of mama, het portier dat open- en dichtgaat, de motor die aanslaat, 
regen, wind, zomer en winter. In het leven van kinderen komen techniek en natuur 
continu voor. Maar zijn zij zich daarvan bewust? 

 
 

 

 

• Techniek kom je dus overal tegen. Ook in jouw leven. Ga eens na welke technieken jij 
op een dag allemaal tegenkomt. Begin ’s ochtends als je opstaat en eindig als je weer 
naar bed gaat. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

>Kinderen, techniek en natuur 

Doelstellingen
• Je bent je bewust van de techniek en de natuur om ons heen. 

• Je verdiept je in de leefwereld van kinderen, die techniek en natuur moeten ervaren. 

• Je verdiept je in de groene bso. 

1. Opdracht: Overal techniek   
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Ook natuur kom je overal tegen. Waarschijnlijk heb je daarmee zelf ook ervaring. 
Misschien ben je opgegroeid in een natuurrijke omgeving of ging je vaak op vakantie naar 
natuurrijke gebieden?  
 

• Hoe dan ook, in hoeverre heb jij de natuur beleefd? Schrijf dat hieronder (in 
steekwoorden) op. Maak gebruik van de onderstaande vragen om tot je antwoorden 
te komen. 
– Was hier veel groen?  
– Op welke momenten kwam je in aanraking met de natuur?  
– Wat heb je meegekregen tijdens je opvoeding wat betreft omgaan met de natuur?  
– Van welke planten en dieren houd je zelf? 
– Maken deze deel uit van je leefomgeving?  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Welke rol spelen natuur en milieu in jouw leven? Deel dit met een medestudent en 
bespreek met elkaar waarin jullie natuurbeleving overeenkomt en verschilt. Noteer 
deze overeenkomsten en verschillen op papier. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
In deze oefening ga je een proefje doen. Je gaat aan de hand van twee boterhammen 
ervaren wat de natuur doet.  
 
Voorbereiding 
• Zorg dat je drie dezelfde boterhammen hebt. 

• Zorg voor twee bakjes, waarvan één met deksel. 

• Zorg voor plasticfolie. 
 

2. Opdracht: Overal natuur  

3. Oefening: Ervaar de natuur  

 

 



 

 
Natuurbeleving en techniek voor OA en PWKO 8 

Uitvoering 
• Eén van de boterhammen leg je in het gesloten bakje. Zorg ervoor dat de deksel dicht 

is en er geen lucht meer bij of uit kan. 

• De andere boterham leg je in het open bakje. Dek dit toe met plasticfolie en prik hierin 
ongeveer tien gaatjes. 

• Observeer gedurende een week wat er gebeurt. Welke veranderingen merk je? Wat is 
het verschil tussen het gesloten bakje en het open bakje? 

• Houd dit bij in een logboek. Schrijf per dag kort op wat je ziet en voeg enkele foto’s 
toe. 

 
 

Controle 
• Heb je gebruikgemaakt van een gesloten bakje en een open bakje? 

• Heb je dagelijks het logboek bijgehouden? 
 
Reflectie 
• Wat heb je ervaren door deze oefening? Licht toe. 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. Voeg ook het logboek en 
de foto’s toe. 
 

 
In deze opdracht ga je je eigen technische vaardigheden in kaart brengen, zodat je weet 
waarin je jezelf verder moet bekwamen om technische activiteiten te kunnen aanbieden.  
 

• Vul het volgende schema in. 
 

4. Opdracht: Technische vaardigheden   
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Materiaal Techniek + - +/- 

Papier en karton Knippen en plakken    

Snijden met een stanleymes    

Ritsen     

Hout Haaks aftekenen    

Zagen met een figuurzaag    

Recht zagen met een handzaag    

Een decoupeerzaag hanteren    

Raspen, vijlen en schuren    

Gutsen en met een beitel werken    

Boren met een boormachine    

Schroeven    

Lijmen    

Metaal Snijden en knippen    

Buigen van draad    

Solderen    

Vervormen van plaatmetaal/vouwen    

Drijven (hol en bol)    

Elektrotechniek  Een snoertje in een fitting monteren    

Een schakelaar monteren    

Een batterij verbinden met een mechaniek    

Apparatuur aansluiten     

Klusjes Een lekke fietsband plakken    

Een lijstje aan de muur hangen    

Een kraanleertje verwisselen    

Een kapotte leren tas repareren    

Techniek Je weet hoe een klokje werkt    

Je kunt aangeven waarom een molen draait    

Je weet waarom je computer aanspringt als je op de knop drukt    

Je weet waarom een accu belangrijk is voor een auto    

Je weet hoe licht kan worden opgewekt op je fiets     

Je weet hoe radertjes voor beweging zorgen     

Je weet hoe scharnieren werken     
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Een onderwijsassistent/pedagogisch medewerker moet zelf ook enkele vaardigheden 
beheersen. Daarom ga je twee technieken van jezelf verbeteren. De bewijslast verzamel je 
middels een video of foto’s. Eén van deze technieken valt onder ‘elektrotechniek’, de 
andere techniek mag je zelf kiezen. 
 
Voorbereiding 
• Welke technieken van jezelf wil je verbeteren? 

• Hoe en waar ga je dat doen? 

• Je mag, uiteraard, de hulp inschakelen van iemand die je hierbij kan helpen. 
 
Uitvoering 
• Voer beide technieken uit. 

• Maak bewijslast aan de hand van een filmpje of foto’s waarop te zien is hoe jij de 
bewuste handeling goed uitvoert. 

 
Controle 
• Is het je gelukt om beide technieken te verbeteren? 

• Heb je duidelijk op film staan hoe je aan deze verbetering gewerkt hebt? 
 
Reflectie 
• Wat vond je ervan om aan je eigen vaardigheden te werken? 

• Vind jij dat een onderwijsassistent/pedagogisch medewerker voor techniek over goede 
eigen vaardigheden moet beschikken? Licht je mening toe. 

 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
Je kunt kinderen natuurlijk vertellen over hoe planten en dieren (en mensen) groeien, maar 
je kunt dat ook laten zien. Aan de hand van deze oefening laat je iets groeien.  
 
Voorbereiding 
• Ga op zoek naar iets wat je kunt laten groeien door het in aarde te stoppen of in water 

te houden. Je kunt hierbij denken aan zaadjes en bollen (let op het seizoen waarin ze 
geplant moeten worden), kikkervisjes uit een sloot of de speciale eitjes van de triops 
(een garnaalachtig beestje). Zie voor meer informatie www.factor-e.nl en/of zoek op 
internet naar ‘Triop eitjes’. 

• Zorg voor een plek waar je ‘project’ kan groeien. 
 
Uitvoering 
• Zorg voor je project volgens de handleiding. 

• Houd een logboek bij. Wat zie je per dag/per week? Voeg zoveel mogelijk foto’s toe 
om het verschil duidelijk te maken. 

• Hoelang duurt het voordat je project is uitgekomen? 
 
Controle 
• Heb je goed voor je project gezorgd, zoals de handleiding dat voorschreef? 

• Heb je een logboek bijgehouden? Is dit compleet? 
 

5. Oefening: Eigen vaardigheid verbeteren  

6. Oefening: Groeien  

Zie voor meer 
informatie 
www.factor-e.nl 
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Reflectie 
• Hoe heb je je project ervaren? Licht toe. 

• Is deze oefening uitdagend voor kinderen? Licht toe. 

• Hoe zou je deze oefening met kinderen uitvoeren? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
Je gaat met zijn tweeën een zo sterk mogelijke constructie maken met papier. 
 
Voorbereiding 
• Zorg voor circa 50 strookjes papier van 25 bij 4 centimeter.  

• Vouw de strookjes vervolgens één keer, zoals op de tekening. 

 
 
Uitvoering 
• Aan de hand van deze strookjes gaan jullie een constructie maken. Doe het zoals op 

deze tekeningen. 

 
 

• Geef vorm aan jullie constructie. Probeer welke kanten je op kunt. 

• Maak een foto. 
 
Controle 
• Hebben jullie alle mogelijkheden geprobeerd rondom deze constructie? 

• Hebben jullie gebruikgemaakt van de gegeven voorbeelden? 
 
Reflectie 
• Wat heb je geleerd van deze oefening met het oog op het realiseren van een 

techniekactiviteit? 

• Welke aanpassingen zou je doen om deze oefening in je groep uit te voeren? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. Voeg de foto van jullie 
constructie toe. 

7. Oefening: Constructie maken   
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Komende week ga je op zoek naar drie constructies in je directe omgeving. Dat kunnen 
heel eenvoudige constructies zijn, zoals meubels. Deze drie constructies ga je uitwerken in 
technische tekeningen. Dat houdt in dat je kunt zien hoe de constructies zijn opgebouwd. 
Denk daarbij aan de volgende zaken: 

• Hoe staan de onderdelen met elkaar in verbinding? 

• Hoe worden ze bij elkaar gehouden? 

• Van welk materiaal zijn ze gemaakt? Waarom is voor dat materiaal gekozen? 
 
Voorbereiding 
• Zoek drie constructies in je directe omgeving. 

• Zorg dat je per constructie een A4’tje hebt met ruimte voor de bovengenoemde vragen 
en antwoorden. 

 
Uitvoering 
• Geef per constructie antwoord op de vragen. 

• Teken de constructie uit op papier, waarbij de verbindingen en bevestigingen duidelijk 
naar voren komen. 

 
Controle 
• Je hebt drie constructies uitgewerkt volgens de genoemde vragen. 

• De drie constructies zijn verduidelijkt aan de hand van je tekening. (Dit mag een 
technische tekening zijn, je hoeft geen kunstenaar te zijn!) 

 
Reflectie 
• Wat heb je geleerd van deze oefening? Kijk je nu anders naar voorwerpen? Leg uit! 

• Kun je kinderen leren een ‘technische bril’ op te zetten? Hoe zou je dat doen? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 

 
Bij deze oefening gaan we oefening 7 en 8 combineren. Aan de hand van het 
constructiemateriaal bij oefening 7 ga je één van de constructies uit oefening 8 nabouwen.  
 
Voorbereiding 
• Kies één van de constructies uit oefening 8 om na te maken. 

• Zorg voor voldoende strookjes. 
 
Uitvoering 
• Probeer de constructie zo goed mogelijk na te maken. 

• Als je ergens niet verder kunt, mag je het materiaal iets aanpassen. 

• Maak een foto van de originele constructie en een foto van jouw constructie. 
 
Controle 
• Heb je de constructie goed nagebouwd? 
 
Reflectie 
• Wat was makkelijk en moeilijk aan deze oefening? Licht toe. 

• Wat kun je met deze oefening bereiken bij kinderen?  

• Hoe zou je deze oefening aanpassen om die met kinderen te kunnen uitvoeren? 
 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 

8. Oefening: Kijken naar constructies  

9. Oefening: Reconstrueren  
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• In de theorie van theoriebron 1 kun je lezen dat techniek ook slimmer maakt. Leg dit 
uit. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Zoals je in de theorie hebt kunnen lezen, draagt constructiemateriaal 
bij aan de technische ontwikkeling van kinderen. In deze oefening ga 
je zelf constructiemateriaal ontwerpen dat op een basisschool en een 
bso gebruikt kan worden. 
 
Voorbereiding 
• Lees theoriebron 1. 

• Ga op zoek naar voorbeelden van constructiemateriaal op internet 
(zoals K’Nex, Lego, Magnetix en Duplo). 

• Brainstorm in tweetallen over welk materiaal jullie kunnen 
gebruiken. Ga uit van kosteloos materiaal. 

 
Uitvoering 
• Ontwikkel je constructiemateriaal. 

• Ontwikkel enkele voorbeelden die met je materiaal gemaakt kunnen worden. Maak 
hiervan foto’s en voeg deze toe aan de handleiding. 

• Schrijf een korte handleiding (circa 1 A4'tje) over je constructiemateriaal voor de 
pedagogisch medewerker/onderwijsassistent. 

 
Controle 
• Kun je alle voorbeelden met het constructiemateriaal maken? 

• Is het constructiemateriaal langere tijd te gebruiken? 

• Wat vindt een pedagogisch medewerker/onderwijsassistent van jullie materiaal? Vraag 
om tips en adviezen. 

 
Reflectie 
• In hoeverre is jullie constructiemateriaal in te zetten in het onderwijs? Licht toe. 

• Welke tips en adviezen van de leerkracht zouden jullie nog willen toepassen op jullie 
materiaal? 

 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in je trainingslogboek. 
 

 
Sommige scholen, bso’s en kinderdagverblijven profileren zich. Zo bestaan er groene bso’s 
en kinderdagverblijven, die speciale aandacht voor natuur (en techniek) hebben. In deze 
oefening gaan jullie op zoek naar zo’n groene bso/school. 
 

10. Opdracht: Techniek maakt slimmer  

Theoriebron 1: 
Techniek om ons 
heen 

11. Oefening: Zelf constructiemateriaal maken  

12. Opdracht: De groene bso/school  
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Werk de volgende stappen uit: 

• Zoek op internet naar websites van groene bso’s, scholen en kinderdagverblijven.  

• Lees de informatie van ten minste vier bso’s, scholen en kinderdagverblijven. Schrijf op 
waarin zij van elkaar verschillen en waarin zij met elkaar overeenkomen. 

 
Beschrijf het proces en jouw ervaringen in het trainingslogboek. 
 

 
Tijdens het buitenspel kunnen kinderen nog meer in aanraking komen met de natuur. Er 
zijn verschillende manieren om de kinderen te laten ervaren wat natuur is. Jij gaat hierover 
een artikel schrijven. In het artikel geef je antwoord op een hoofdvraag en enkele 
subvragen: 
 
Hoofdvraag:  
Waarom is spelen in het groen belangrijk voor kinderen? 
 
Subvragen: 
• Welke activiteiten kun je als onderwijsassistent/pedagogisch medewerker met kinderen 

doen tijdens het buitenspel? 

• Welke risico’s loop je? Hoe kun je je daar het best op voorbereiden? 
 

• Waarom kun je juist wél buiten spelen tijdens slechter weer? Wat kunnen de kinderen 
dan zoal ontdekken? 

 

• Je schrijft je artikel voor een tijdschrift over kinderen en opvoeding. Het is dus je doel 
om te enthousiasmeren en te overtuigen. In je artikel: 
– hanteer je correct en passend taalgebruik 
– let je op spelling en grammatica 
– zorg je voor een duidelijke opbouw en eindig je met een conclusie. 

 

 

• In een groepje van 4 personen nemen jullie een standpunt in over de volgende stelling: 
'Buitenspelen kan alleen bij mooi weer.' 

 

• In een groepsdiscussie verdedigen jullie jullie gezamenlijke standpunt.  
 

• Ter voorbereiding op deze discussie bedenken jullie een aantal argumenten voor en 
tegen de stelling. Houd rekening met de standpunten van andere studenten. Bereid je 
voor om hen een antwoord te kunnen geven. Schrijf hieronder jullie standpunt en 
argumenten op. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

13. Taalopdracht: Spelen in de natuur  

Tip: 
Gebruik de 
volgende 
literatuur om een 
idee te krijgen: 
– Ga buiten 
spelen van Fiona 
Banks en Jo 
Schofield (Bechts’ 
Uitgeversmaatsch
appij) 
– Laat ze buiten 
spelen van Helen 
Tovey (uitgeverij 
Garant). 

14. Opdracht: Stelling  

 

 



 
© Uitgeverij Edu’Actief b.v. 29 

Overal om ons heen is techniek. Vroeger al gebruikten we hefmethoden om stenen te 
vertillen en maakten we van stenen en hout wapens om mee te jagen. Vandaag de dag 
zijn er vliegtuigen en computers. Techniek kan klein of groot zijn, eenvoudig en complex. 
Denk aan paperclips en punaises, chips en vliegtuigen. 

 
 

Kinderen en techniek 
Voordat je aan deze theoriebron begon, stond je er waarschijnlijk niet zozeer bij stil dat 
ons leven voor een groot deel wordt beïnvloed door techniek. Dat geldt voor kinderen 
natuurlijk net zo. Zij leven in dezelfde wereld als wij, maar zullen bij een openslaand raam 
niet zeggen: ”Wat een mooi staaltje techniek.” 
Toch wordt op school veel aandacht besteed aan techniek, maar ook in de jaren daarvoor 
komt een kind – in veel gevallen – in aanraking met techniek. Denk aan het bouwen van 
een blokkentoren, het spelen met auto’s of het maken van een puzzel. 

Techniek en ontwikkeling 
Eerder in je opleiding heb je geleerd over de ontwikkeling van kinderen. Al van jongs af 
aan ontwikkelt een kind zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. Daarbij kan 
techniek een grote rol spelen.  
 
Lichamelijke ontwikkeling 
Natuurlijk stimuleert techniek de lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Wanneer ze 
knutselen, bouwen en construeren of gebruikmaken van gereedschap, komt dat de fijne 
en grove motoriek ten goede. Hoe meer een kind bezig is met het gebruik van zijn grove 
en fijne motoriek, hoe beter de lichamelijke ontwikkeling zal verlopen. 
 
Cognitieve ontwikkeling 
Maar niet alleen de lichamelijke ontwikkeling krijgt een boost dankzij techniek. Ook de 
cognitieve ontwikkeling maakt grote sprongen vooruit. Kinderen proeven, horen en kijken 
en leren waarnemen. Op deze manier krijgen ze spelenderwijs inzicht in technische zaken, 
krijgen ze door hoe techniek werkt en hoe ze het zelf kunnen inzetten. Techniek maakt 
dan ook slimmer. 
 
 
 

>Theoriebron 1: Techniek om ons 
heen 
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Sociale en emotionele ontwikkeling 
Techniek kun je alleen doen, maar ook samen. Al van jongs af aan bouwen kinderen 
samen met hun vader en moeder blokkentorens, leggen ze puzzels of spelen ze met 
constructiemateriaal. Op die manier wordt gewerkt aan een stevige band tussen ouders en 
kind. 
Maar behalve met ouders komt een kind met andere kinderen in aanraking. Samen spelen 
met techniek verstevigt dus de sociale ontwikkeling. 
De emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd als een kind een succeservaring opdoet. 
Als iets hem gelukt is, maar ook de teleurstelling als iets niet gelukt is. 

Stimuleren 
Techniek is belangrijk en mag niet ontbreken in de ontwikkeling van een kind. Hoe kun je 
als pedagogisch medewerker of onderwijsassistent het kind stimuleren om met techniek 
bezig te zijn? In de eerste plaats moet techniek uitdagend en leuk zijn. Kinderen spelen 
graag en zijn voor een groot deel al onbewust met techniek bezig. Je stimuleert ze dan 
ook door hen met blokken te laten spelen, constructies te laten bedenken en te laten 
puzzelen. Kinderen kunnen moeilijk stilzitten en gaan overal op af. Dit is hun 
exploratiedrang. Ze willen de omgeving verkennen om zo hun eigen plek in die enorme 
wereld te leren kennen. Als pedagogisch medewerker zul je in het begin geneigd zijn om 
in te grijpen als een kind aan deurtjes en kastjes zit, want ze zouden zich zomaar pijn 
kunnen doen. Wanneer je hiermee anders omgaat en een kind wel laat bekijken hoe die 
deurtjes open- en dichtgaan, help je een kind bij zijn ontwikkeling. Het kind krijgt ruimte, 
tijd en aandacht om de wereld te verkennen die hij nodig heeft. 

Constructiemateriaal 
Om kinderen nog meer tegemoet te komen bij hun technische ontwikkeling, kan gebruik 
worden gemaakt van constructiemateriaal. Dat materiaal zorgt ervoor dat kinderen 
worden uitgedaagd om te bouwen en te bedenken. Op die manier ontstaan hele 
constructies. Bekende voorbeelden van constructiemateriaal zijn K’nex, Magnetix, Lego, 
Kapla, Mecano en Duplo. 
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A. Voorbereiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Werkmodel: Lesvoorbereiding

Naam student  

Naam school  

Naam coach  

Groep  

Aantal deelnemers  

Titel lesbrief: 
 
 

Titel: 
 
 

Doelstelling: 
 
 

Persoonlijk leerdoel: 
 
 

Wat is de beginsituatie: 
 
 

Hoe heb je deze les voorbereid: 
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B. Lesschema 
 

 
   

Lesfase Tijdsduur 
(minuten) 

Didactische 
werkvorm 

Leeractiviteit Organisatie/leermiddelen

Inleiding  
 
 
 

   

Instructie  
 
 
 

   

Verwerking  
 
 
 

   

Afsluiting  
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>Beoordeling

Naam deelnemer:  

Namen groepsgenoten:  

  

  

  

  

Groep:  

Docent:  

Blok/periode:  

Onderwerp:  

Onderdeel Criteria Voldoende Onvoldoende 

Actieve 
deelname 

• De student was voldoende aanwezig. 

• De student leverde een positieve bijdrage in 
zijn groepje. 

• De student leverde een actieve bijdrage in de 
les.  

  

Persoonlijk  
verslag 

Persoonlijk verslag 
• Het persoonlijk verslag bevat alle gevraagde 

onderdelen. 

  

Trainingslogboek 
• Het trainingslogboek is goed bijgehouden. 

• Het trainingslogboek is netjes en verzorgd. 

  

STARR 
• Er is van meer opdrachten een reflectie 

volgens de STARR-methode gemaakt. 

• De reflectie volgens de STARR-methode bevat 
de volgende onderdelen: situatie, taak, actie, 
resultaat en reflectie. 

• De reflectie volgens de STARR-methode geeft 
aanleiding tot verbeterpunten. 
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Datum: ......................................... 
 
 
Paraaf docent:    Paraaf deelnemer:  
 
 
 
………………………………  ……………………………… 

Onderdeel Criteria Voldoende Onvoldoende 

Demonstratie De demonstratie 
• In de demonstratie laten de studenten een 

duidelijke koppeling zien tussen theorie en 
praktijk aan de hand van ten minste twee 
voorbeelden (uit de eigen map). 

• In de demonstratie komt duidelijk naar voren 
waarom voor deze lessen gekozen is en wat 
de overlap is. 

  

 Het product 
• De lessen zijn geschikt voor onder-, midden- 

en bovenbouw. 

• In totaal zijn ten minste 15 lessen in de 
techniekmap opgenomen (per bouw 5 
lessen). 

• De techniekmap beschikt over een duidelijke 
lerarenhandleiding. 

• De student geeft blijk van voldoende 
theoretische achtergrond.  

  

Taalgebruik Mondeling taalgebruik 
• Tijdens de presentatie hanteert de student 

correct taalgebruik richting de toehoorders. 
 
Schriftelijk taalgebruik 
• De schriftelijke producten zijn in correct 

Nederlands geschreven.  

  

Overig    

Eindbeoordeling Onvoldoende Voldoende Goed > 
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