
TITEL Ideeën Fabriek, Ontwerplab, voorbereidende les 
Leerjaar PO groep 3 / 4. 
Type les Les van 45 minuten ter voorbereiding op de workshop: ‘De Ideeën Fabriek’ in 

aansluiting op het thema: ‘kunst en techniek’ met nadruk op TULE kerndoel 45. 
Lesduur 45 minuten. 
Omschrijving van 
de les 

Een voorbereidende les waarbij de kinderen op een onderzoekende en makende 
manier leren over constructies, gereedschappen en verbindingen. 
 
Hoe worden speeltoestellen ontworpen? Aan welke eisen moet een speeltoestel 
voldoen? Hoe zorg je dat een speeltoestel veilig wordt? Wat zijn constructies? 
Welke onderdelen heeft een speeltoestel?  
 
De kinderen bekijken een presentatie over speeltoestellen en leren over 
constructies. De kinderen onderzoeken hoe speeltoestellen ontworpen zijn en hoe 
je een ontwerp maakt. De kinderen formuleren de eisen waaraan een speeltoestel 
moet voldoen. De kinderen ontwerpen in groepjes een speeltoestel. 
 
De kinderen werken met onderzoek (natuur en techniek). 
De kinderen maken kennis met de werking, de vorm en het materiaalgebruik van 
speeltoestellen (gebruik). 
De kinderen denken bij het maken van een ontwerp na over kleur, materiaal, 
vorm (vormgeving). 
De kinderen werken met potlood, kleurpotlood en viltstift bij het maken van een 
ontwerp (tekenen). 
De kinderen reflecteren op eigen werk en dat van hun groepsgenoten 
(reflecteren). 
 

Onderwerpen Constructies, veiligheid, ontwerp, speeltoestellen, speeltuin. 
Vakgebied  ‘Kunstzinnige oriëntatie’ in aansluiting  op: ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld 

(natuur en techniek)’, Tule kerndoel 45. 
Leerinhoud  
TULE kerndoel 4 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen 

de werking, de vorm en het materiaalgebruik (natuur en techniek). 
De kinderen kunnen bij het maken van een ontwerp nadenken over kleur, 
materiaal en vorm (vormgeving). 
De kinderen krijgen inzicht in de werking, de vorm en het materiaalgebruik van 
speeltoestellen (gebruik). 
 

TULE kerndoel 45 De kinderen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen; deze uit 
te voeren en te evalueren (natuur en techniek). 
 

TULE kerndoel 54 De kinderen gebruiken potlood, kleurpotlood en viltstift bij het tekenen van een 
ontwerp (tekenen). 
 

TULE kerndoel 55 De kinderen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren (reflecteren). 
 

 
 

Uitvoering  
Lesplanning Lesduur: 45 minuten. 

Inleiding: 10 minuten. 
Opdracht: 20 minuten. 
Opruimen: 5 minuten. 
Presentatie en reflectie: 10 minuten. 

Voorbereiding Bestudeer de presentatie: ‘Ideeën Fabriek Ontwerplab VL (presentatie)’. 
Bestudeer de inhoud van deze les, hieronder beschreven. 
 
Zet de volgende technische materialen klaar: 

- Digibord of beamer. 



 
Zet de volgende materialen klaar: 

- Potloden (teken- en kleurpotloden). 
- Gummen. 
- Puntenslijper. 
- Linealen. 
- Stiften. 
- A4 papier. 
- A3 papier (als er geen digibord of beamer aanwezig is). 

 
Inleiding / 
oriëntatie  
 

Bekijk de presentatie: ‘Ideeën Fabriek Ontwerplab VL (presentatie)’ 
 
Toon afbeelding 1: 
Vertel: Vandaag gaan we het over speeltoestellen hebben. Jullie gaan vast wel 
eens naar de speeltuin. 
Vraag: Welke speeltoestellen staan daar zoal? 
Antwoord: Een klimrek, een wip, een schommel, een glijbaan, wipkip, enzovoort. 
 
Toon afbeelding 2: 
Vraag: Wat zou belangrijk zijn aan een speeltoestel? 
Antwoord: Het is belangrijk dat het speeltoestel leuk is om mee te spelen. Dat je er 
verschillende dingen mee kunt doen. Maar ook dat je je geen pijn kunt doen aan 
het toestel. Dus geen scherpe randjes of gekke uitstekende dingen. Het moet dus 
veilig zijn.  
 
Vraag: Hoe wordt gezorgd dat een speeltuin veilig is? 
Antwoord: Hierover wordt goed nagedacht bij het ontwerpen. Een speeltuin moet 
voldoen aan bepaalde eisen en regels. Een toestel mag bijvoorbeeld niet te hoog 
zijn, zodat als je valt, dit niet gevaarlijk is. Meestal ligt dan ook onder een 
speeltoestel een extra zachte ondergrond.  
 
Vraag: Welke onderdelen kunnen allemaal aan een speeltoestel zitten? (kijk ook 
maar eens naar dat wat je op de afbeelding ziet). 
Antwoord: Stangen, touwen, ladders, buizen, glijbanen, bollen, netten. 
 
Vraag: Hebben jullie wel eens gekeken van welke materialen speeltoestellen 
worden gemaakt? 
 
Toon afbeelding 3: 
Antwoord: Hout, staal, metaal, rubber, kunststof, plastic, enzovoort. 
 
Toon afbeelding 4: 
Vertel: Voordat een speeltoestel in een speeltuin terecht komt, moet die door 
iemand worden bedacht. Zo iemand heet een ontwerper, bij dit beroep ontwerp je 
iets dat nog niet bestaat. Dit is een heel creatief beroep. 
 
Vraag: Wat zou jij belangrijk vinden als je zelf een speeltoestel zou ontwerpen? 
 
Toon afbeelding 5: 
Vertel: We gaan nu met de hele klas brainstormen (nadenken) over wat allemaal 
belangrijk is bij het maken van een speeltoestel.  
 
Voor de docent: Laat de kinderen klassikaal hun eisen voor een speeltoestel 
bedenken en schrijf op wat de kinderen allemaal opnoemen op het digibord of op 
een groot vel papier. Gebruik deze brainstormsessie als leidraad voor het ontwerp. 
 

Opdracht Voor de docent: Deel de klas in in vijf groepjes en geef elk groepje 
tekenmaterialen. Of laat ze die zelf pakken. 
 



We hebben zojuist met de hele klas bedacht wat de eisen zijn waaraan een 
speeltoestel moet voldoen.  Nu mogen jullie samen in groepjes een speeltoestel 
gaan ontwerpen. Denk daarbij aan de verschillende kanten die we hiervoor hebben 
besproken: stevigheid, onderdelen, veiligheid en materialen. Straks gaan we de 
verschillende ontwerpen aan elkaar laten zien en die bespreken. 
 

Opruimen We ruimen alles weer netjes op. Bewaar je eigen tekening goed zodat we daar 
straks naar kunnen kijken.  
 

Reflectie Laat de kinderen met hun ontwerp in een kring zitten.  
Vraag één voor één aan de kinderen of ze hun ontwerp willen laten zien aan de 
rest van de klas en of ze daar in het kort iets over willen vertellen.  
 
Vraag:  
- Wat heb je ontworpen? 
- Welke onderdelen heb je allemaal getekend? 
- Van welk materiaal zou jouw speeltoestel kunnen zijn? Waarom heb je voor dat 
materiaal gekozen? 
- Lijkt het je leuk om op dit speeltoestel te spelen? 
- Is het stevig en veilig genoeg om op te spelen? 
 

 


