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TITEL: Vliegbasis Twenthe - bijzonder vliegveld PO6 (lesformat) 

Leerjaar Groep 6 
Type les Een voorbereidende les op de workshop ‘Vliegbasis Twenthe - bijzonder vliegveld 

WS’. 
Lesduur 45 minuten 
Omschrijving van 
de les               

Een voorbereidende les, waarbij de kinderen op onderzoekende, experimenterende 
en uitvoerende manier kennismaken met de geschiedenis van Vliegbasis Twenthe en 
het belevingspad. Ze bedenken een slogan voor dit gebied.  
 
Waar ligt Vliegbasis Twenthe? Wat kan je ontdekken op Vliegbasis Twenthe? Hoe 
wordt dat gebied gepresenteerd? Hoe maak je een goede slogan? 
 
De kinderen bekijken en beluisteren een presentatie over het gebied Twente Airport. 
De kinderen onderzoeken hoe gebouwen en objecten uit het verleden gepresenteerd 
kunnen worden aan publiek. De kinderen brainstormen over een tekst of slogan om 
publiek te trekken naar het belevingspad van Twente Airport. De kinderen maken een 
kleurcollage met tekst of slogan. 
 
De kinderen werken met kleur om hun slogan weer te geven (kleur). 
De kinderen werken met opbouw, ordening en evenwicht bij het vormgeven van hun 
slogan (compositie). 
De kinderen tekenen, schrijven en plakken hun slogan in een collage (collage 
maken). 
De kinderen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 
cultureel erfgoed (betekenisvolle onderwerpen en thema’s). 
De kinderen maken kennis met gebouwen, monumenten en objecten in de omgeving 
die naar het verleden verwijzen (objecten uit het verleden). 
De kinderen maken kennis met de verschillen en overeenkomsten tussen heden en 
verleden (wat nemen we mee, wat niet)(objecten uit het verleden). 
De kinderen maken kennis met verhalen die bij objecten en gebeurtenissen van 
vroeger horen (verhalen). 

Onderwerpen Vliegbasis Twenthe, Twente Airport, geschiedenis (Tweede Wereldoorlog - Koude 
Oorlog), belevingspad, slogan 

Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend/ erfgoed) 
Leerinhoud  

 
TULE kerndoel 8 De kinderen gebruiken schrijfdoelen om te informeren en te overtuigen/ overreden 

(schrijfdoelen). 
TULE kerndoel 51 De kinderen leren gebruik te maken van de begrippen heden en verleden 

(tijdsaanduiding). 
De kinderen leren verhalen uit het verleden te interpreteren aan de hand van 
objecten en informatieve teksten (informatie over heden & verleden en historische 
bronnen). 

TULE kerndoel 52 
en 53 

De kinderen leren dat de Duitse bezetters in de Tweede Wereldoorlog ook Vliegbasis 
Twenthe in hun bezit hadden (tijd van Wereldoorlogen en Holocaust (1900-1950) 
De kinderen leren dat de sporen van de Koude Oorlog terug te vinden zijn op 
Vliegbasis Twenthe (tijd van televisie en computer (1950-nu). 

TULE kerndoel 54 De kinderen gebruiken kleur om hun slogan weer te geven (kleur). 
De kinderen passen opbouw, ordening en evenwicht toe bij het vormgeven van hun 
slogan (compositie). 
De kinderen gebruiken kleur en tekst om een hun slogan in een collage te 
presenteren (collage maken).  



 

 

TULE kerndoel 55 De kinderen geven hun mening over het eigen product en werkproces en dat van hun 
groepsgenootjes en kunnen daarbij hun eigen mening onderbouwen (reflecteren). 

TULE kerndoel 56 De kinderen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 
cultureel erfgoed (betekenisvolle onderwerpen en thema’s). 
De kinderen leren over gebouwen, monumenten en objecten in de omgeving die naar 
het verleden verwijzen (objecten uit het verleden). 
De kinderen leren over verschillen en overeenkomsten tussen heden en verleden, 
(wat nemen we mee, wat niet) (objecten uit het verleden).  
De kinderen leren de verhalen die bij objecten en gebeurtenissen van vroeger horen 
(verhalen). 

 
 
Uitvoering  
Lesplanning Lesduur: 45 minuten 

Inleiding: 10 minuten 
Opdracht 1: 15 minuten 
Opdracht 2: 10 minuten 
Reflectie: 5 minuten 
Opruimen: 5 minuten 

Voorbereiding Bestudeer de presentatie: Vliegbasis Twenthe - bijzonder vliegveld PO6 
(presentatie). 
Bestudeer de inhoud van dit lesformat. 
Bekijk de bijlage ‘Vliegbasis Twenthe - bijzonder vliegveld PO6 (bijlage) voor een 
impressie van dit gebied. 
 
Zet de volgende technische materialen klaar:  

• Digibord voor presentatie 
• Open de presentatie 

 
Zet de volgende materialen klaar:  

• Schetspapier en stiften voor elk groepje van 4 kinderen 
• Vellen stevig wit A3 papier (1 vel per 4 kinderen) 
• Scharen 
• Lijm 
• Gekleurd papier 

Inleiding  
 

Vragen:  
• Wie is er wel eens op Vliegbasis Twenthe geweest? 
• Wat is er bijzonder aan deze Vliegbasis? 

 
Start de presentatie, toon afbeelding 1 en 2:  
Vertel: We gaan een presentatie bekijken over deze vliegbasis. Door de tijd heen is 
er veel veranderd. In een vervolg workshop gaan we ook zelf op de vliegbasis kijken. 
Vraag: Naar wat voor afbeelding kijken we? 
Antwoord: We zien een foto van Vliegbasis Twenthe, zoals het er nu uitziet. Deze 
foto is vanuit een vliegtuig genomen. 
 
Toon afbeelding 3: 
Vertel: Dit is de plattegrond waarop vliegbasis Twente te zien is. Een plattegrond is 
een kaart van de omgeving, van bovenaf gezien. Als je nog hoger in een vliegtuig zit 
en je vliegt over de vliegbasis, dan ziet alles er zo uit. De vliegbasis ligt binnen de 
rode cirkel. 
Vraag: Waar kan je de vliegbasis aan herkennen? 
Antwoord: Je kan de vliegbasis herkennen aan de drie grijze lijnen die je binnen de 
rode cirkel ziet. De grijze lijnen zijn de start en landingsbanen. 
 
Vraag: Tussen welke dorpen en steden ligt de vliegbasis? 
Antwoord: Tussen Hengelo, Oldenzaal, Lonneker, Deurningen en Enschede. 
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Vraag: Woont er iemand uit de klas dicht bij het vliegveld? Woont er iemand die je 
kent dicht bij het vliegveld? 
 
Toon afbeelding 4: 
Vertel: Deze vliegbasis is een groot gebied. Maar de vliegbasis is klein begonnen in 
een tijd dat er nog bijna geen vliegtuigen vlogen. Toen zag het vliegveld er meer uit 
als één groot weiland. De vliegbasis is in 1931 opgericht. De foto linksboven is uit de 
begintijd van de vliegbasis. 
Vraag: Is de vliegbasis altijd van Nederland geweest? 
Antwoord: Nee, in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) werd de vliegbasis 
ingenomen door de Duitsers.  
 
Vertel: De Duitsers hebben de vliegbasis uitgebreid en er een grote legerbasis van 
gemaakt. Na de oorlog maakte Nederland er een iets kleinere vliegbasis van. Maar 
het bleef een militaire vliegbasis. Soms hadden ze open dagen, zoals je op de foto 
linksonder kunt zien. Hoewel het een militaire vliegbasis was en voor het grootste 
gedeelte door de Nederlandse militairen werd gebruikt, was er ook vliegverkeer voor 
burgers (gewone mensen die met het vliegtuig gingen) en voor privévliegtuigjes. 
  
Vertel: Op de foto van de open dag zie je op de achtergrond een bijzonder gebouw. 
Je ziet een shelter. 
Vraag: Waar werd een shelter voor gebruikt? 
Antwoord: Een shelter is een soort garage voor de vliegtuigen, daarin werden ze 
geparkeerd. 
 
Vertel: Deze shelters werden in de Koude Oorlog gebouwd. Toen werden ook de 
start- en landingsbanen groter en langer gemaakt. 
Vraag: Wat weet je over de Koude Oorlog? 
Vertel: In de Koude Oorlog (1945 -1989) was er onenigheid tussen de grote landen 
de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie en hun beide bondgenoten. Nederland koos 
de kant van de Verenigde Staten. De twee groepen probeerden elkaar bang te 
maken door hun wapenbezit te demonstreren. Maar het is nooit een echte oorlog 
geworden. Wel zorgde het Nederlandse leger en dus ook de militaire Vliegbasis 
Twenthe, dat ze paraat stonden als er wel oorlog uit zou breken. 
 
Vraag: Wat gebeurt er nu op of met de vliegbasis? 
Antwoord: In 2008 werd de vliegbasis gesloten. De militairen waren volgens de 
overheid niet meer nodig en gingen weg. Omdat de luchthaven sloot was er ook 
geen burger vliegverkeer meer. 
Hoewel er nog een start en landingsbaan is, die soms gebruikt wordt, zie je bijna 
geen vliegverkeer meer. 
 
Vertel: Daarna is er veel bedacht en besproken voor dit gebied. Nu wordt het her-
ontwikkelt. Dat betekend dat er nieuwe dingen mogen en kunnen gebeuren voor dit 
gebied. 
Vraag: Wie weet wat je nu op deze vliegbasis kunt doen? 
Antwoord: Je kunt er een rondleiding krijgen over de natuur in het gebied. Er leven 
bijzondere dieren en planten. Je kunt een rondleiding krijgen over de geschiedenis 
van het gebied. In beide gevallen ga je met een gids mee die je mooie verhalen 
vertelt onderweg. Er is een beleving pad langs oude gebouwen, restanten van 
gebouwen en kunstwerken die iets vertellen over vroeger. Ook is er een 
herinneringspad met teksten, waar je verhalen kunt lezen over mensen uit de 
Tweede Wereldoorlog. Deze teksten staan op een lang pad, dat vroeger gebruikt 
werd als schietbaan, zie de foto rechtsonder en rechtsboven. 
 



 

 

Vertel: Er is nog veel meer te vertellen en te beleven over de geschiedenis van 
Vliegbasis Twenthe. In een vervolg workshop gaan we deze vliegbasis bezoeken en 
een museum ontwerpen.  
 
Vandaag gaan we in groepjes een goede slogan bedenken voor Vliegbasis Twenthe.  
Vraag: Wat is een slogan?  
Antwoord: Een slogan is een korte zin die vaak gebruikt wordt om mensen ergens 
enthousiast voor te maken. Slogans worden veel gebruikt in reclames. 
 
Vraag: Wie kan een slogan opnoemen? Waar gaat deze slogan over?  
Antwoord: Voorbeelden van slogans zijn; ‘Amsterdam heeft het!’ Kom als toerist naar 
Amsterdam, hier kun je alles vinden wat je als toerist zoekt. ‘Sprookjes bestaan’ In de 
Efteling zijn de sprookjes zo verbeeld dat ze net echt lijken. ‘Drenthe doet wat met je’ 
De provincie Drenthe is zo bijzonder qua natuur, steden en dorpen, etc.,  dat je dat 
echt van binnen voelt, wanneer je Drenthe bezoekt. 
 
Vertel: We gaan eerst een slogan bedenken. Daarna gaan we de slogan mooi 
vormgeven met gekleurd papier en tekst. 

Opdracht 1 Vertel: Bedenk een slogan voor Vliegbasis Twenthe. 
Het wordt een slogan om mensen enthousiast te maken om het belevingspad te 
bezoeken. Ze kunnen dan de oude gebouwen of ruïnes van de militaire vliegbasis 
bekijken. Ze kunnen de verhalen van een gids horen. Ze kunnen de 
informatieblokken met teksten lezen. Je kan het belevingspad lopend of fietsend 
bezoeken en er zijn twee uitkijkposten. Eén uitkijkpost waarvan uit je de natuur kan 
bekijken en één uitkijkpost om de enkele vliegtuigen die er nog vliegen te kunnen 
bekijken. 
 
Vertel:  

• Maak groepjes van 4. 
• Pak met je groepje schetspapier en stiften. 
• Bedenk samen een mooie slogan.  
• Schrijf jullie ideeën steeds op. Ook als jullie denken dat het een gek idee is, 

misschien kunnen jullie er toch iets van gebruiken. 
• Jullie hebben een kwartier voor deze opdracht. 

Opdracht 2 Vertel:  
• Hebben jullie een goede slogan bedacht? 
• Pak met je groepje een groot stevig vel papier. 
• Welke kleuren vinden jullie goed passen bij jullie slogan? 
• Jullie kunnen ook vormen en figuren uitknippen. 
• Schrijf met mooie letters jullie slogan op. 
• Maak jullie slogan helemaal af, plak er eventueel nog dingen bij. Let op dat 

de tekst duidelijk zichtbaar blijft. 
• Jullie hebben tien minuten de tijd voor deze opdracht. 

Reflectie Vertel: We gaan de slogans per groepje bekijken.  
Voor de leerkracht: Stel reflecterende vragen: 

• Wat voor slogan hebben jullie bedacht? 
• Waar denken jullie dat deze slogan over gaat? 
• Waarom passen de kleuren en vormen er goed bij? 
• Welke slogan van een andere groep vindt je goed gelukt? Waarom? 

Opruimen Ruim gezamenlijk op. 
 


