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TITEL: Vliegbasis Twenthe - innovatie PO5 (lesformat) 

Leerjaar Groep 5 
Type les Een voorbereidende les op de workshop ‘Vliegbasis Twenthe - innovatie WS’. 
Lesduur 45 minuten 
Omschrijving van 
de les               

Een voorbereidende les, waarbij de kinderen op onderzoekende, experimenterende 
en uitvoerende manier kennismaken met innovaties op de Technology Base van 
Vliegbasis Twenthe en een collage maken over een zelfbedachte innovatie. 
 
Waaraan werken de bedrijven van de Technology Base op Vliegbasis Twenthe? Aan 
wat voor innovatie ideeën werken de bedrijven op de Technology Base? Hoe maak je 
een collage over een nieuw idee? 
 
De kinderen bekijken en beluisteren een presentatie over de Technology Base op 
Vliegbasis Twenthe. De kinderen onderzoeken welke technische innovaties er 
gedaan worden. De kinderen bedenken zelf een technische innovatie, die ze 
verbeelden in een collage met papier en 2D materialen. 
 
De kinderen werken met de betekenis van kleur in hun tekening (kleur). 
De kinderen werken met vormsoorten om hun ontwerpen te knippen en plakken 
(vorm). 
De kinderen werken met patronen om hun collage vorm te geven (compositie). 
De kinderen werken met 2D materialen om hun ontwerp te knippen en plakken 
(collage maken). 

Onderwerpen Vliegbasis Twenthe, Technology Base, innovatie, collage 
Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend/ erfgoed) 
Leerinhoud  

 
TULE kerndoel 44 De kinderen weten waar innovaties voor gebruikt kunnen worden (gebruik). 

De kinderen gebruiken de vorm en functie van de verschillende producten in hun 
ontwerp (relatie vorm en functie). 

TULE kerndoel 54 De kinderen gebruiken de betekenis van kleur in hun tekening (kleur). 
De kinderen gebruiken vormsoorten om hun ontwerpen te knippen en plakken 
(vorm). 
De kinderen gebruiken patronen om hun collage vorm te geven (compositie). 
De kinderen gebruiken 2D materialen om hun ontwerp te knippen en plakken (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). 

 
 
Uitvoering  
Lesplanning Lesduur: 45 minuten 

Inleiding: 10 minuten 
Opdracht: 25 minuten 
Reflectie: 5 minuten 
Opruimen: 5 minuten 



 

 

Voorbereiding Bestudeer de presentatie: ‘Vliegbasis Twenthe - innovatie PO5 (presentatie)’. 
Bestudeer de inhoud van dit lesformat. 
 
Zet de volgende technische materialen klaar:  

• Digibord voor presentatie 
• Open de presentatie 

 
Zet de volgende materialen klaar:  

• Vellen wit A4 tekenpapier  
• Gekleurd papier 
• Aluminiumfolie 
• Andere aanwezige platte materialen die opgeplakt kunnen worden 

Inleiding  
 

Start de presentatie: Toon afbeelding 1 en 2:  
Vertel: Tussen Oldenzaal, Hengelo en Enschede ligt de voormalige militaire 
Vliegbasis Twenthe. Op Vliegbasis Twenthe zitten nu bedrijven die samen werken 
om goede ideeën uit te voeren. De plek waar deze bedrijven zitten heet ‘de 
Technology Base’. Dat is Engels voor ‘de basis voor technologie’. 
Vraag: Waar houden deze bedrijven zich mee bezig? Wat zouden ze maken? 
Antwoord: De bedrijven werken met techniek. Ze maken producten die technisch in 
elkaar zitten.  
 
Vraag: Kun je een voorbeeld bedenken van een technisch product? Een product wat 
je in de winkel kan kopen en dat heel technisch in elkaar zit?  
Antwoord: Mogelijke antwoorden kunnen zijn een computer of telefoon, een fiets of 
motor, elektronisch speelgoed, zoals een robothondje of een op afstand bestuurbare 
auto. 
 
Vertel: Wat de bedrijven op de Technology Base vooral proberen, is om samen tot 
nieuwe ideeën te komen voor producten die door iedereen gebruikt kunnen worden. 
Vraag: Wie kent het woord dat gebruikt wordt voor de toepassing van nieuwe 
ideeën? 
Antwoord: Het woord is innovatie. 
 
Vraag: Waarom is het goed om samen te werken? 
Antwoord: Samen weet je meer en kan je meer. Door de ideeën van anderen kom je 
zelf misschien ook weer op nieuwe ideeën. 
 
Vertel: De afbeelding is een reclameaffiche voor de Technology Base. De 
Technology Base vindt het belangrijk dat bedrijven die zich speciaal bezig houden 
met techniek én innovatie zich hier komen vestigen. Dit zijn ‘pionierende’ bedrijven. 
Pioniers waren mensen die de wereld ontdekten en ergens als eerste kwamen. 
Vraag: Wat doen ‘pionierende’ bedrijven? 
Antwoord: Pionierende bedrijven durven nieuwe dingen te bedenken, te maken en 
deze uit te testen.  
 
Toon afbeelding 3:  
Vertel: We bekijken een paar ideeën die door de bedrijven op de Technology Base 
zijn bedacht én gemaakt, vaak in opdracht en in samenwerking met andere 
bedrijven. 
Vraag: Herken je de bovenste gebouwen? 
Antwoord: Dit zijn de voormalige shelters of garages voor de vliegtuigen toen de 
vliegbasis nog een militaire vliegbasis was. 
 
Vertel: Veel bedrijven werken in zo’n oude shelter. 
Vraag: Wat is er gedaan om hier een fijne werkplek van te maken? 
Antwoord: De oude shelters zijn geïsoleerd (bekleed met materialen) zodat ze lekker 
warm kunnen worden in de winter. Ook is er voor gezorgd dat er water en elektriciteit 
is. Heel slim is het gebruik van zonnepanelen op het dak, zodat elke shelter zijn 
eigen stroom opwekt.  
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Vraag: Waarom is dit idee, bedrijven vestigen in oude shelters, een idee waar 
techniek en innovatie bij gebruikt wordt? 
Antwoord: Een gebouw wat vroeger belangrijk was, wordt nu opnieuw gebruikt in een 
andere functie, dat is een nieuw of innovatief idee. Om een gebouw zo te maken en 
aan te passen, zodat deze zuinig omgaat met energie en water, vraagt om veel 
technische kennis. 
 
Vraag: Wat gebeurt er op de onderste afbeelding? 
Antwoord: Er wordt een vliegtuig uit elkaar gehaald. 
Vertel: Het bedrijf EALS haalt vliegtuigen uit elkaar en zorgt ervoor dat de onderdelen 
weer opnieuw gebruikt worden. 
Vraag: Waarom is dat technisch en een nieuw idee? 
Antwoord: Een vliegtuig is heel geavanceerd gebouwd, een vliegtuig zit technisch 
heel ingewikkeld in elkaar. Je moet veel technische kennis hebben om alle 
onderdelen er goed uit te halen. Om de onderdelen van een vliegtuig opnieuw te 
gebruiken noemen we duurzaam. Duurzaamheid is goed voor het milieu. Door 
duurzaam te leven, zorg je ervoor dat de mensen over honderd jaar nog net zo goed 
op de aarde kunnen leven als wij nu. Duurzame ideeën zijn vaak ook nieuwe ideeën. 
 
Toon afbeelding 4: 
Vertel: Er worden ook echte producten gemaakt door bedrijven op de Technology 
Base. 
Vraag: Wat herken je op deze afbeeldingen? 
 
Vertel: Het bedrijf DYNTEQ heeft samen met een tractorfabrikant een tractor 
gemaakt die zichzelf bestuurd. Deze tractor kan zelfstandig een grasveld maaien of 
een veld besproeien met water of kunstmest. 
Vraag: Waarom hebben mensen dit idee bedacht en gemaakt? 
Antwoord: Het kost mensen veel tijd om zelf zo’n machine te bedienen en zelf 
hiermee het gras te maaien. Nu deze slimme tractorrobot dit werk bijna zelfstandig 
kan doen, blijft er tijd over voor de mensen om ander dingen te doen. 
 
Vertel: Het bedrijf ORTEGA maakt kleine een- of tweepersoons onderzeeboten. 
Vraag: Waarom is dit een nieuw idee en wat kun je met deze kleine onderzeeboten? 
Vertel: Duikboten of onderzeeërs zijn vaak groot en duur. Deze onderzeeboten zijn 
klein en daardoor een stuk goedkoper. Je kunt ze gebruiken om onder water te 
filmen, om onderzoek te doen onder water en ze zijn heel nuttig bij reddingsacties 
onder water. Ze geven de reddingswerkers veel informatie over gevaarlijke plekken, 
zonder dat deze mensen hier zelf bij hoeven te zijn. 
 
Vertel: We weten nu dat de bedrijven op de Technology Base werken aan technische 
oplossingen voor nieuwe of bestaande ideeën. 
Er zijn ook bedrijven op de Technology Base die samen werken in het bedenken en 
maken van drones. Daar ga je alles over leren tijdens de workshop op Vliegbasis 
Twenthe, dicht bij de Technology Base. 
Helaas mogen we niet op de Technology base zelf komen. Alle nieuwe producten 
worden veel getest. Veiligheid staat voorop, vandaar dat er geen bezoekers mogen 
komen. 
 
Vertel: We hebben net onderzocht welke bedrijven er werken aan nieuwe ideeën op 
de Technology Base. We weten ook dat nieuwe ideeën vaak om veel technische 
kennis vragen. Wij gaan zelf ook een nieuw technisch idee bedenken. 
Denk aan iets wat je al kent en waarvan je denkt dat je het zelf wel beter of anders 
kunt maken. Ik noem een voorbeeld: Een fietst met een motor (elektrische fiets). Als 
ik daar beweegbare vleugels aan maak, kan ik er ook mee vliegen. 
Of een tablet met een hoor- en spraaksensor. Als ik de tablet roep, kan deze me zelf 
vertellen, waar hij ligt.  



 

 

Vraag: Kan jij iets verzinnen? 
Voor de leerkracht: Bespreek voorbeelden om de kinderen aan ideeën te helpen. 
Laat de kinderen elkaar aanvullen. Stel daarbij helpende vragen zoals: En wat zou 
deze machine nóg meer kunnen? 

Opdracht   Vertel: We hebben enkele bedrijven en organisaties besproken die op de Technology 
Base gevestigd zijn. We weten hoe belangrijk technologie en vernieuwing is voor 
deze bedrijven. Bedenk een nieuwe technische oplossing of uitvinding voor iets dat al 
bestaat. Probeer iets te bedenken wat je nog niet eerder hebt gehoord of gezien. 
Gebruik daar je fantasie voor.  
 

• Teken je idee zo groot mogelijk op een vel papier. 
• Teken de vormen of onderdelen van je idee of product zo duidelijk mogelijk. 
• Beplak deze vormen met papier of andere materialen die je hiervoor uitknipt. 
• Kijk welke kleuren en/ of welk materiaal goed past bij je idee of ontwerp en 

gebruik deze voor het knippen en plakken.  
• Je mag er bij schrijven wat je ontworpen hebt en wat er technisch en nieuw 

aan is. 
• Je hebt voor deze opdracht 25 minuten de tijd. 

 
Voor de leerkracht: Laat indien nodig zien hoe je de vormen van een afbeelding 
natekent op papier of op een ander materiaal. Laat zien hoe je deze uitknipt en 
vervolgens op de juiste plek van de tekening plakt. 

Reflectie Voor de leerkracht: Leg alle tekeningen/ collages bij elkaar. 
Stel reflecterende vragen: 
 

• Wat voor idee heb je bedacht? 
• Wat is er technisch aan je idee? 
• Wat is er nieuw aan? 
• Hoe heb je het gemaakt? 
• Welke materialen heb je gebruikt?  
• Welk idee van iemand anders vindt je ook goed? Waarom?  
• Wat heb je ontdekt over de Technology Base? 

Opruimen Voor de leerkracht: Ruim gezamenlijk op. 
 


