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TITEL: Vliegbasis Twenthe - oorlog PO7 (lesformat) 

Leerjaar Groep 7 
Type les Een voorbereidende les op de workshop ‘Vliegbasis Twenthe - oorlog WS’. 
Lesduur 45 minuten 
Omschrijving van 
de les               

Een voorbereidende les, waarbij de kinderen op onderzoekende en uitvoerende 
manier kennismaken met een stuk van de geschiedenis van Vliegbasis Twenthe en 
hier een digitale presentatie over maken in woord en beeld.   
 
Waar ligt Vliegbasis Twenthe? Wat gebeurde vroeger op Vliegbasis Twenthe? Wat 
kan je daar over vinden op internet? Hoe maak je een digitale presentatie met tekst 
en afbeeldingen? 
 
De kinderen bekijken en beluisteren een presentatie over het gebied Vliegbasis 
Twenthe. De kinderen onderzoeken welke oude verhalen zij kunnen vinden op 
internet. De kinderen maken een digitale (PowerPoint) presentatie van hun gevonden 
verhaal met gebruik van woord en beeld. 
 
De kinderen werken met kleur om hun digitale presentatie vorm te geven (kleur). 
De kinderen werken met opbouw, ordening en evenwicht bij het vormgeven van hun 
digitale presentatie (compositie). 
De kinderen werken met foto’s, kleur en tekst om een hun digitale presentatie vorm 
te geven (werken met digitale media). 
De kinderen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 
cultureel erfgoed (betekenisvolle onderwerpen en thema’s). 
De kinderen maken kennis met de gebondenheid van objecten aan een bepaalde 
tijd, plaats en situatie (objecten uit het verleden). 
De kinderen maken kennis met de verhalen die bij objecten en gebeurtenissen van 
vroeger horen (verhalen). 

Onderwerpen Vliegbasis Twenthe, geschiedenis (Tweede Wereldoorlog - Koude Oorlog), digitale 
presentatie 

Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend/ erfgoed) 
Leerinhoud  

 
TULE kerndoel 4 De kinderen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, 

waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen (aanbod van teksten). 
TULE kerndoel 51 De kinderen leren gebruik te maken van de een tijdbalk (tijdsaanduiding). 

De kinderen leren dat historische bronnen tijd-, plaats- en situatie gebonden zijn.  
De kinderen leren waarom historische bronnen en bronnen van nu voor de toekomst 
bewaard blijven (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 computers (1950-nu). 

TULE kerndoel 54 De kinderen gebruiken kleur om hun digitale presentatie vorm te geven (kleur). 
De kinderen passen opbouw, ordening en evenwicht toe bij het vormgeven van hun 
digitale presentatie (compositie). 
De kinderen gebruiken foto’s, kleur en tekst om een hun digitale presentatie vorm te 
geven (werken met digitale media).  

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 de gebondenheid van objecten aan een bepaalde tijd, plaats 
en situatie (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: 10 minuten 
Opdracht 2: 20 minuten 
Reflectie: 5 minuten 

Voorbereiding • Bestudeer de presentatie ‘Vliegbasis Twenthe - oorlog PO7 (presentatie)’. 
• Bekijk de informatieflyer ‘Vliegbasis Twenthe - oorlog PO7 (bijlage)’ voor 

extra informatie over dit gebied. 
• Bestudeer de inhoud van dit lesformat.  
• Wil je alle presentaties van de kinderen goed bespreken, plan dan een extra 

moment in voor een uitgebreide reflectie. 
 
Zet de volgende technische materialen klaar:  

• Digibord voor presentatie 
• Open de presentatie 
• Computers of tablets met Word of een ander presentatieprogramma 

Inleiding  
 

Vragen:  
• Wie kent Vliegbasis Twenthe?  
• Waar ligt Vliegbasis Twenthe? 
• Wie is er wel eens geweest? 

 
Voor de leerkracht: Start de presentatie en toon afbeelding 1 en 2: 
Vertel: We gaan een presentatie bekijken over Vliegbasis Twenthe. Door de tijd heen 
is er veel veranderd in dit gebied. In een vervolgles gaan we ook zelf op deze 
vliegbasis kijken.  
 
Vraag: Wat herken je op deze foto? 
Antwoord: Een stuk van Vliegveld Twenthe, (zweef)vliegtuigen en mensen. 
 
Vraag: Wanneer is deze foto gemaakt? 
Antwoord: Dit is een oude foto, gemaakt in 1936, nog voor de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak. 
 
Vraag: Wanneer vond de Tweede Wereldoorlog plaats? 
Antwoord: De Tweede Wereldoorlog duurde van 1940 tot en met 1945. 
 
Vertel: In 1936 was er dus al een vliegveld. Het vliegveld werd gebruikt door burgers. 
Gewone mensen of bedrijven die wilden vliegen. Dit vliegveld bleef niet zo lang 
bestaan, er werd te weinig gebruik van gemaakt. 
In de Tweede Wereldoorlog veranderde dat. Nederland was in oorlog met Duitsland 
en dit vliegveld lag heel dicht bij de Duitse grens. 
 
Vraag: Wie zijn er toen gebruik gaan maken van het vliegveld? 
Antwoord: De Duitse bezetters. 
Vertel: In de Tweede Wereldoorlog werd de vliegbasis met het vliegveld uitgebreid 
door de Duitsers, die toen Nederland bezetten. Ze noemden deze vernieuwde grote 
vliegbasis de ‘Fliegerhorst’. Ze bouwden vele gebouwen voor allerlei doeleinden, 
zoals een commandocentrum en gevechtspost langs de Nederlands-Duitse grens.  
Ook werden er militaire gebouwen en onderkomens gebouwd voor de mensen die op 
de vliegbasis werkten. Alles werd gebouwd in de stijl van woningen of boerderijen. 
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Vraag: Waarom bouwden de Duitse bezetters alles in de stijl van woonhuizen en 
boerderijen? 
 
Antwoord: Zo leek dit gebied vanuit de lucht op een Twents dorp in plaats van een 
militaire basis. Als de geallieerden (bevrijders van Nederland) over het gebied 
vlogen, werden ze op het verkeerde been gezet. 
 
Toon afbeelding 3: 
Vertel: Er werden door de Duitsers ook meer, grotere en langere start- en 
landingsbanen aangelegd. Veel daarvan zijn nu nog terug te zien op de vliegbasis. 
Als je in een vliegtuig zit en over de vliegbasis vliegt, ziet het er van bovenaf zo uit. 
Vraag: Waar zijn de start- en landingsbanen? 
Antwoord: Dat zijn de lange grijze lijnen. 
 
Vertel: Op de afbeelding onderin zie je de plattegrond waarop Vliegbasis Twente te 
zien is. Een plattegrond is een kaart van de omgeving, van bovenaf gezien. Je ziet 
de vliegbasis binnen de rode cirkel. 
 
Vraag: Tussen welke dorpen en steden ligt de vliegbasis? 
Antwoord: Tussen Hengelo, Oldenzaal, Lonneker, Deurningen en Enschede. 
 
Vertel: Na de oorlog namen de Nederlandse militairen weer de leiding over de 
Vliegbasis. Ze noemden de basis weer Vliegbasis Twenthe, met th. Tegenwoordig 
schrijven we Twente zonder h.  
 
Vraag: Welke oorlog kwam er na de Tweede Wereldoorlog? Hoe lang duurde deze 
oorlog? 
Antwoord: Dit was de Koude Oorlog, deze duurde van 1945 tot 1991. 
 
Vraag: Wat weet je over deze oorlog? 
Antwoord: De Koude Oorlog is de periode van 1945 tot 1991 waarin de wereld 
verdeeld was in twee delen; het Westblok onder leiding van de Verenigde Staten en 
het Oostblok onder leiding van de Sovjet-Unie. Tussen deze twee blokken heerste 
een spanning maar het is nooit uitgelopen op een gewapend conflict. 
 
Vraag: Had de vliegbasis ook te maken met deze oorlog? 
Vertel: Ja, Vliegbasis Twenthe was een militaire vliegbasis. De militairen stonden 
altijd paraat voor als er oorlog uit kon breken. Ook werden er aanpassingen gedaan 
aan de vliegbasis. Ze bouwden bijvoorbeeld langere en bredere start- en 
landingsbanen en er werden shelters gebouwd. 
 
Vraag: Wat zijn shelters? 
Antwoord: Shelters zijn gebouwen waar de vliegtuigen in gestald konden worden, die 
daarvoor altijd in de open lucht, buiten hadden gestaan. 
Vraag: Waarom was het beter om de vliegtuigen in shelters te stallen? 
Antwoord: Dan kon niemand vanuit de lucht zien hoeveel vliegtuigen en welke 
soorten vliegtuigen de vliegbasis had. 
 
Toon afbeelding 4:  
Vraag: Wat zie je op deze afbeelding? Hoe noemen we zo’n dikke streep met 
jaartallen? 
Antwoord: Je ziet een tijdbalk. Je kunt makkelijk de geschiedenis van een plek zien 
door plaatjes en teksten die op de tijdbalk geplaatst worden. Op deze afbeelding zie 
je de tijdbalk van Vliegveld Twenthe. 
 



 

 

Vertel: De vliegbasis werd niet alleen door de Nederlandse militairen gebruikt. Er was 
ook burgerluchtvaart. 
Vraag: Wat is burgerluchtvaart? 
Antwoord: De gewone mensen en de zakenmensen konden ook met vliegtuigen 
vertrekken van Vliegveld Twenthe. Dit waren natuurlijk gewone vliegtuigen, geen 
militaire vliegtuigen. 
 
Vertel: De Twentsche Zweefvliegclub, die al in 1932 werd opgericht, mocht op een 
gegeven moment ook weer gebruik gaan maken van het vliegveld. Zij maken nog 
steeds gebruik van de vliegbanen, net als een paar vliegtuigjes voor zakelijk 
vliegverkeer. Omdat er nog maar een klein stukje van de vliegbasis gebruikt wordt 
voor zakelijk vliegverkeer, zie je tijdens de rondleiding zelden nog vliegtuigen. 
 
Vraag: Wat gebeurt er nu met deze 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. 
 
Vertel: Daarna is er veel bedacht en besproken voor dit gebied. Nu wordt het her 
ontwikkelt.  
Vraag: Wat betekent dat? 
Vertel: Het gebied van de vliegbasis wordt nu voor andere doeleinden gebruikt. De 
natuur wordt beschermd, want er leven bijzondere dieren en planten. Er is een 
belevingspad, waar je over de geschiedenis van de vliegbasis kunt leren aan de 
hand van oude gebouwen en kunstwerken. 
Ook is er een herinneringspad, waar je verhalen kunt lezen over mensen uit de 
oorlog. 
 
Vertel: Op internet gaan we zoeken naar informatie over de geschiedenis van 
Vliegbasis Twenthe. Op de tijdsbalk is goed te zien wat er allemaal gebeurd is in dit 
gebied. 
In tweetallen ga je op internet op zoek naar (oude) foto’s over Vliegbasis Twenthe. Je 
slaat je gevonden foto’s op in een mapje op de computer of tablet. Je gebruikt 
uiteindelijk 4 foto’s om een mooie presentie te maken. 

Opdracht 1 Voor de leerkracht: Toon afbeelding 4 en laat deze zichtbaar tijdens de opdracht, ter 
ondersteuning:  
Vertel:  
 

• Maak tweetallen  
• Ga  samen op internet op zoek naar (oude) foto’s en informatie over 

Vliegbasis Twenthe.  
• Jullie kunnen op de tijdbalk kijken wat er allemaal gebeurd is tijdens het 

bestaan van deze vliegbasis.  
• Kies samen een stukje van de tijdbalk en ga deze periode onderzoeken. 

Jullie hoeven niet alles van de tijdbalk te gebruiken, kies dat deel of die 
jaartallen die jullie interessant vinden. 

• Zoek er foto’s bij en maak een tekst die uitlegt wat er in die periode 
gebeurde.  

• Zoek bijvoorbeeld in Google ‘afbeeldingen’ voor foto’s en ‘alle’ voor tekst. 
• Handige zoektermen zijn; Vliegveld Twente, Vliegbasis Twenthe, Twente 

Airport, geschiedenis, ontwikkeling, oorlog. 
• Sla de gevonden foto’s op in een mapje op de computer of tablet.  
• Met deze foto’s maken jullie samen de presentatie op een A4 formaat in 

Word. 
• Jullie hebben tien minuten de tijd voor jullie fotozoektocht. 

 
Voor de leerkracht: Demonstreer op het Digibord hoe je een map aanmaakt en foto’s 
van internet opslaat (indien dit nog niet bekend is). Laat vervolgens zien hoe je de 
presentatie maakt. 



 
 
 
 
 
 

5 
 

Gebruik je PowerPoint, maak dan gebruik van onderstaande tekst. Gebruik je een 
ander programma, houd dan de hoofdlijnen van onderstaande tekst aan, maar leg 
het eigen presentatieprogramma uit. 
 
Uitleg:  

• Open PowerPoint 
• Kies voor een lege presentatie 
• Kies voor INVOEGEN in de bovenbalk  
• Kies vervolgens voor AFBEELDING 
• Zoek je map met foto’s op 
• Klik de juiste foto aan, deze verschijnt in je werkscherm 
• Kies eerst alle vier de foto’s die je wilt gebruiken en sorteer ze in je werkveld 
• Bij INVOEGEN staat ook TEKSTVAK. Hiermee kun je teksten toevoegen bij 

de foto’s  
• Met WORDART (ernaast) kan je de tekst bijzonder maken 
• Als je ze aanklikt kan je ze bewerken 
• Maak ze groter of kleiner 
• Bij OPMAAK: draai ze, geef ze een rand rondom, geef ze een andere kleur 

of een effect 
• Bij ONTWERPEN kun je de achtergrond opmaken 
• Moet er een foto over een andere foto, of met een tekst over een foto? 

Klik dan op de tekst of foto. Klik vervolgens op OPMAAK. Hier vindt je de 
kopjes: naar voren/ voorgrond of naar achteren /achtergrond. 

 
Natuurlijk kun je nog meer ontdekken in dit programma. Dat mag alleen als je 
presentatie zo goed als klaar is. Sla je presentatie goed op voor je gaat 
experimenteren. 

Opdracht 2 Vertel: Jullie hebben twintig minuten de tijd om een presentatie te maken. 
• Open PowerPoint 
• Voeg jullie vier beste foto’s toe aan de presentatie 
• Voeg de teksten toe die bij jullie foto’s horen aan de presentatie 
• Maak een mooie presentatie door het programma te gebruiken, zoals is 

uitgelegd 
• Zorg dat zowel de foto’s als de teksten goed te zien zijn 
• Sla de presentatie op 
• Ben je eerder klaar? Onderzoek wat het programma nog meer kan. Sla deze 

presentatie wel op onder een andere naam 
Reflectie Voor de leerkracht: Wil je alle presentaties van de kinderen goed bespreken, plan 

dan een extra moment in voor een uitgebreide reflectie. Print de presentaties 
eventueel uit. 
 
Vertel: We gaan de presentaties bekijken.  
Vraag: 

• Welke tijd uit de tijdbalk van Vliegbasis Twenthe hebben jullie onderzocht? 
• Waar gaat jullie presentatie over? 
• Welke foto’s en informatie hebben jullie gevonden? 
• Wat vinden jullie er bijzonder aan? 
• Wat hebben jullie gedaan om de presentatie zo mooi te krijgen? 
• Hebben jullie nog geëxperimenteerd met het programma? 
• Zo ja, wat hebben jullie ontdekt? 

 


