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TITEL: Vliegbasis Twenthe - innovatie PO6 (lesformat) 

Leerjaar Groep 6 
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 hier een tekening over maken met oliepastel. 
 
Waarom is er een Technology Base op Vliegbasis Twenthe? Waar gebruiken de 
bedrijven op de Technology Base hun innovatieve ideeën voor? Hoe brainstrom je 
samen over een idee? Hoe maak je een tekening over je idee? 
 
De kinderen bekijken en beluisteren een presentatie over de Technology Base op 
Vliegbasis Twenthe. De kinderen onderzoeken waar technische innovaties voor 
gebruikt worden en brainstormen over nog meer toepassingen voor een innovatie. 
De kinderen werken hun idee verder uit met oliepastel op papier. 
 
De kinderen werken met de betekenis van kleur in hun tekening (kleur). 
De kinderen werken met vormsoorten om hun ontwerpen te tekenen (vorm). 
De kinderen werken met potlood en oliepastel op papier (tekenen). 

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

 
TULE kerndoel 44 De kinderen weten wat een onderzeeboot kan (gebruik). 

De kinderen gebruiken de vorm en functie van de onderzeeboot 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 tekenen (vorm). 
De kinderen gebruiken potlood en oliepastel op papier (tekenen). 

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: 5 minuten 
Opdracht 1: 5 minuten 
Opdracht 2: 25 minuten 
Reflectie: 5 minuten 
Opruimen: 5 minuten 



 

 

Voorbereiding Bekijk de presentatie ‘Vliegbasis Twenthe - innovatie PO6 (presentatie)’. 
Bestudeer de inhoud van dit lesformat. 
 
Zet de volgende technische materialen klaar:  

• Digibord voor presentatie 
• Open de presentatie 

 
Zet de volgende materialen klaar:  

• Schoolbord of whiteboard met pen om te schrijven 
• Vellen wit A4 tekenpapier, genoeg voor alle kinderen 
• Oliepastel voor alle kinderen 

 
Optioneel: Oefen zelf het tekenen met oliepastel; meng kleuren, vervaag lijnen of zet 
deze juist dik, stevig aan. Speel met dit materiaal. 

Inleiding  
 

Voor de leerkracht: Start de presentatie: Toon afbeelding 1 en 2:  
Vraag:  

• Ken je de Technology Base? 
• Wat zou de Technology Base kunnen zijn? 

 
Vertel: Tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal ligt de oude militaire Vliegbasis van 
Twente. Deze plek heet nu ‘Vliegbasis Twenthe’. Er is daar een nieuw 
bedrijventerrein gebouwd waar bedrijven gevestigd zijn die zich samen de 
Technology Base noemen. Op deze afbeelding zie je een reclameaffiche waar de 
Technology Base zich mee presenteert. Bedrijven die ‘pionieren’ zijn van harte 
welkom op de Technology Base. Bedrijven die ‘pionieren’, zijn bedrijven die nieuwe 
dingen uit durven proberen, nieuwe ideeën onderzoeken en deze ideeën ook testen 
en uitvoeren. Deze bedrijven ontwikkelen nieuwe uitvindingen en verbeteren 
bestaande uitvindingen.  
 
Vraag: Waarom is het belangrijk voor de bedrijven om op de Technology Base te 
zitten? 
Antwoord: De bedrijven willen graag samenwerken. Dat kan daar. Ook is er veel 
ruimte beschikbaar en mogen ze de landingsbaan van het voormalige vliegveld 
gebruiken om hun onderzoeken te testen. 
 
Vertel: Alles wat gemaakt is, is ooit eerst bedacht. Dit idee is uitgewerkt, getest en 
daarna voor het eerst echt gemaakt, zodat iedereen het kan kopen en kan gebruiken. 
Vraag: Wie kan er iets bedenken dat in de afgelopen jaren voor het eerst gemaakt 
is? 
Mogelijke antwoorden: Bijvoorbeeld de allernieuwste telefoon, een spinner, een 
virtual reality headset, een zelfrijdend auto, dit zijn allemaal nieuwe of verbeterde  
uitvindingen. 
 
Vertel: Op de Technology Base zitten bedrijven die zich bezig houden met nieuwe 
ideeën. Het zijn allemaal bedrijven die iets doen met techniek. Ze bedenken nieuwe 
technische oplossingen en maken daar machines voor. Of ze bedenken oplossingen 
om bepaalde technieken beter te maken. 
 
Toon afbeelding 3: 
Vertel: Het bedrijf DYNTEQ heeft samen met een tractorfabrikant een tractor 
gemaakt die zichzelf kan besturen. Deze tractor kan zelfstandig een grasveld maaien 
of een veld besproeien met water. 
Vraag: Waarom is dat een goed idee? 
Antwoord: Omdat de mensen die anders de machine of robot besturen, nu tijd 
hebben om andere dingen te kunnen gaan doen. Zo worden er meer klussen gedaan 
in dezelfde tijd. Machines of robots zijn vaak ook zo geprogrammeerd dat zij het werk 
beter, preciezer doen dan de mensen zelf. 
 
Vraag: Wat zie je op de onderste twee afbeeldingen? 



 
 
 
 
 
 

3 
 

Antwoord: Het bedrijf DYNTEQ bedenkt en maakt niet alleen nieuwe oplossingen, 
hun gebouw, waar ze nu werken, is zelf ook een goede oplossing. Het gebouw was 
vroeger een oude shelter of garage voor een vliegtuig. Er staan veel shelters op 
Vliegbasis Twenthe, waar de Technology Base gevestigd is. Zo’n oude Shelter 
ombouwen tot een gebouw, waar het warm is en waar water en elektriciteit is, en 
waarin goed gewerkt kan worden, is een slim idee. Zeker ook, omdat dit gebouw 
stroom krijgt via de zonnepanelen die op het dak liggen. Zo hoefde dit bedrijf niet een 
nieuw gebouw te bouwen voor zijn werknemers.  
 
Toon afbeelding 4:  
Vraag: Als je naar de bovenste afbeelding kijkt, voor wat voor oplossingen zorgt dit 
bedrijf? 
Vertel: Het bedrijf AELS ontmantelt vliegtuigen. 
Vraag: Wat betekend dat? Wat doet het bedrijf? 
Antwoord: Ontmantelen betekent uit elkaar halen. AELS ontmantelt vliegtuigen en de 
materialen worden hergebruikt. De volledige naam van dit bedrijf luidt: Aircraft End-
of-Life Solutions. Dat betekent in het Nederlands: Oplossingen voor vliegtuigen die 
hun eind hebben bereikt. 
Vraag: Welke materialen haal je uit een vliegtuig en wat kan je met deze materialen? 
Antwoord: Metaal kan omgesmolten worden. Zo kunnen nieuwe onderdelen van het 
vliegtuigmetaal gemaakt worden voor bijvoorbeeld banken en bedden. Technische 
onderdelen uit de cockpit, zoals bijvoorbeeld onderdelen van het besturingssysteem, 
kunnen opnieuw gebruikt worden in onderdelen voor drones en robots. 
 
Vraag: Wat zie je op de onderste afbeelding? Wat maakt dit bedrijf?  
Vertel: Het bedrijf ORTEGA maakt kleine een- en tweepersoons onderzeeboten of 
duikboten. 
 
Vraag: Waar kan je zulke kleine onderzeeboten voor gebruiken? 
Vertel: Ze worden gebruikt om onder water te filmen, ze worden ingezet voor 
onderzoek onder water en ze zijn tot grote hulp bij reddingsacties onder water. Ze 
geven de reddingswerkers veel informatie over heel gevaarlijke plekken, zonder dat 
deze daar zelf heen hoeven te gaan. 
 
Vraag: Waarom zijn deze duikboten zo bijzonder? 
Antwoord: Ze zijn klein en daardoor veel goedkoper dan grote duikboten. Ze kunnen 
naar veel meer plekken zwemmen, zoals naar smalle grotten. Ze zijn licht in gewicht. 
 
Vraag: Voor welke onderdelen van de duikboot heeft dit bedrijf samen gewerkt met 
andere bedrijven? 
Antwoord: Dit bedrijf heeft samengewerkt met bedrijven die technisch veel kennis 
hebben over computers en besturingssystemen om zo de techniek van hun duikboot 
te kunnen verbeteren. 
 
Vertel: We weten nu dat de bedrijven op de Technology Base werken aan technische 
oplossingen voor nieuwe en bestaande ideeën. Veel van de bedrijven die er zitten 
werken samen. 
Vraag: Waarom zou je samen werken? 
Antwoord: Omdat je samen meer kennis hebt en elkaar kunt helpen om verder te 
komen. 
 
Vertel: 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. 
 
Vertel: Tijdens de opdracht vandaag gaan we nadenken over één technische 
oplossing en of we daar zelf ook goede ideeën over hebben. 



 

 

We gaan brainstormen over een idee dat we gezien en besproken hebben; het idee 
van de onderzeeboot. 
 
Vraag: Wat betekent brainstormen? 
Antwoord: Dat betekent dat je met elkaar over een onderwerp nadenkt en je ideeën 
daarover aan elkaar vertelt. Elke keer als iemand een idee vertelt helpt dat de 
anderen om weer verder te denken en om zo op nieuwe ideeën te kunnen komen. 
Alle ideeën schrijven we op. Daar maken we zo meteen een tekening over. 

Opdracht 1 Voor de leerkracht: Schrijf in vijf minuten de ideeën in steekwoorden op het bord. 
 
Stel onderzoekende vragen:  

• Wat vindt je mooi aan de onderzeeboot? 
• Wat zou je kunnen veranderen om deze onderzeeboot nog mooier te 

maken? 
• Wat is handig aan de onderzeeboot? 
• Wat kan je veranderen aan de onderzeeboot, zodat je nog meer kunt met 

deze onderzeeboot? 
• Welke technieken gebruikt de onderzeeboot? 
• Zou je iets willen veranderen aan deze techniek? Wat dan? Waarom? 
• Wie vindt dit een goed idee? Waarom? 

Opdracht 2 Vertel: We hebben samen een paar nieuwe ideeën over de onderzeeboot besproken. 
Het was al een bijzondere uitvinding, maar met jullie ideeën is deze uitvinding nog 
leuker geworden.  
 

• Bekijk de steekwoorden en gebruik de ideeën die jou het meest aanspreken. 
• Bedenk hoe de onderzeeboot eruit komt te zien als je de onderzeeboot 

aanpast met de door jouw gekozen nieuwe ideeën. 
• Hoe verander jij deze onderzeeboot? 
• Teken je veranderingen/ ideeën met oliepastel. 
• Teken je onderzeeboot lekker groot op het vel papier.  
• Teken het zoals je wilt dat de vernieuwende onderzeeboot moet worden! 
• Gebruik je kleuren? Je kunt ook met oliepastel kleuren over elkaar heen 

kleuren. Dan kun je de kleuren mengen, net zoals je dat doet met verf. 
• Met de oliepastel kan je scherpe lijnen tekenen, maar met je vingers of een 

doekje kun je de lijnen ook uitvegen of vervagen. Deze techniek kun je 
bijvoorbeeld gebruiken om het water om je boot te maken. 

• Teken je vernieuwde onderzeeboot en maak hem, zoals jij hem het mooist 
vindt. 

• Je hebt 25 minuten de tijd voor je tekening. 
Reflectie Voor de leerkracht: Leg alle tekeningen bij elkaar. 

 
Stel reflecterende vragen: 

• Wat voor ideeën heb jij gebruikt om de onderzeeboot aan te passen? 
• Hoe ziet je onderzeeboot er nu uit? 
• Hoe vond je het om samen te brainstormen? 
• Hoe vond je het om de onderzeeboot aan te passen met je favoriete ideeën? 
• Wat heb je ontdekt over de Technology Base? 

Opruimen Voor de leerkracht: Ruim gezamenlijk op. 
 


