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TITEL: Vliegbasis Twenthe - drones PO7 (lesformat) 

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

Een voorbereidende les, waarbij de kinderen op onderzoekende, experimenterende 
en uitvoerende manier kennismaken met de Technology Base op Vliegbasis Twenthe 
en een robot-dier ontwerpen. 
 
Wat is de Technology Base? Waarom is er een Technology Base op Vliegbasis 
Twenthe? Wat maken de bedrijven op de Technology Base? Hoe ontwerp je een 
robot dat op een dier lijkt? 
 
De kinderen bekijken en beluisteren een presentatie over de Technology Base op 
Vliegbasis Twenthe. De kinderen onderzoeken welke innovatieve ontwerpen 
overeenkomsten hebben met dieren. De kinderen ontwerpen zelf een robot aan de 
hand van een dier. De kinderen beplakken en knippen een wc-rol tot robot-dier. 
 
De kinderen werken met de betekenis van kleur om een robot vorm te geven (kleur). 
De kinderen werken met vormsoorten om hun robot te ontwerpen (vorm). 
De kinderen werken met karton en papier om een robot- dier te maken (ruimtelijk 
construeren). 

Onderwerpen Vliegbasis Twenthe, Technology Base, innovatie, robot-dier, ruimtelijk construeren 
Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend/ erfgoed) 
Leerinhoud  

 
TULE kerndoel 44 De kinderen gebruiken papier en karton om hun robot-dier vorm te geven (gebruik). 
TULE kerndoel 45 De kinderen herkennen een robot (constructies). 
TULE kerndoel 54 De kinderen gebruiken de betekenis van kleur om een robot vorm te geven (kleur). 

De kinderen gebruiken vormsoorten om hun robot te ontwerpen (vorm). 
De kinderen gebruiken karton en papier om een robot- dier te maken (ruimtelijk 
construeren). 

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 1: 5 minuten 
Opdracht 2: 20 minuten 
Reflectie: 5 minuten 
Opruimen: 5 minuten 



 

 

Voorbereiding Bestudeer de presentatie: ‘Vliegbasis Twenthe - drones PO7 (presentatie)’. 
Bestudeer de inhoud van dit lesformat. 
 
Zet de volgende technische materialen klaar:  

• Digibord voor presentatie 
• Open de presentatie 

 
Zet de volgende materialen klaar:  

• Schetspapier 
• Potloden 
• Wc rollen 
• Gekleurd papier en karton 
• Scharen 
• Lijm 

 
Optioneel: Maak zelf een voorbeeld robot-dier ter inspiratie 

Inleiding  
 

Vragen:  
• Wie heeft er wel eens van de Technology Base gehoord?  
• Wat zou dat kunnen zijn? 
• Waar zit de Technology Base? 

 
Start de presentatie: Toon afbeelding 1 en 2:  
Vertel: Technology Base is een gebied waar allemaal bedrijven gevestigd zijn. Ze 
zitten bij een stuk van de enige nog bruikbare landingsbaan van voormalig Vliegbasis 
Twenthe. Deze bedrijven werken allemaal met techniek en innovatie. Daarbij werken 
ze samen met elkaar en met scholen uit de omgeving, zoals de Technische 
Universiteit Twente. Ze bedenken en maken nieuwe technische producten of 
verbeteren bestaande producten.  
Vraag: Wie kan een voorbeeld noemen van een technisch product? 
Mogelijke antwoorden: Een machine, een computer, een vliegtuig, een telefoon, een 
televisie, enz. 
 
Vraag: Wat betekend innovatie? 
Antwoord: Innovatie betekent vernieuwing. 
 
Vraag: Als de bedrijven op de Technology Base zich bezighouden met techniek én 
innovatie, wat zouden deze bedrijven dan kunnen maken? 
Voor de leerkracht: Stimuleer de kinderen in het nadenken over producten die deze 
bedrijven zouden kunnen ontwikkelen. 
 
Vertel: Er zitten op de Technology Base verschillende bedrijven. We bekijken een 
paar bedrijven via de presentatie, want je mag hier als bezoeker niet komen. Er 
worden door deze bedrijven allemaal tests uitgevoerd, waarbij veiligheid heel 
belangrijk is. 
 
Toon afbeelding 3: 
Vertel: Het bedrijf DYNTEQ helpt andere bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe 
producten en het verbeteren van bestaande producten. Techniek is hierbij altijd 
belangrijk. Op de afbeelding boven zie je de Greenbot. Dit is de eerste zelfrijdende 
tractor ter wereld. Niemand hoeft hem te besturen, dus zit er ook geen cabine op 
waar je in kunt. 
Vraag: Wat zou deze machine zelf kunnen? 
Antwoord: Hij kan helemaal zelfstandig handelingen uitvoeren zoals gras maaien of 
velden besproeien. 
 
Vraag: Wat is er te zien op de onderste afbeelding linksonder? 
Antwoord: Er zwemt een kleine onderzeeboot onder de scheepsbodem van een 
grote boot door. 
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Vertel: Een ander bedrijf dat op de Technology Base is gevestigd heet ORTEGA. Zij 
maken kleine een- of tweepersoons duikboten of onderzeeboten. 
Deze duikboten kunnen onder water filmen. Ze zijn heel nuttig bij reddingsacties. 
Deze duikboten zijn klein en hebben veel geavanceerde apparatuur aan boord, zoals 
computers en meetapparatuur. Je zou kunnen zeggen dat het heel slimme duikboten 
zijn. Ze kunnen reddingswerkers veel informatie geven over plekken waar ze zelf niet 
bij kunnen komen of waar het te gevaarlijk voor ze is. 
 
Vertel: Machines die veel zelf kunnen noemen we robots. Robots lijken vaak op 
dieren, omdat ze dingen kunnen die dieren ook kunnen. 
Vraag: Op welke dieren lijken deze drie robotmachines? 
Voor de leerkracht: Laat de kinderen fantaseren, te denken valt bijvoorbeeld aan een 
gras etende koe of dinosaurus, aan een haai of aan een ander soort vis. 
 
Vraag: Welke eigenschappen of overeenkomsten hebben de dieren die je noemt, 
met deze robotmachines? 
Mogelijke antwoorden: Koeien en vooral Dinosauriërs zijn groot en stevig. Ze kunnen 
(bijna) altijd buiten staan en eten veel gras. Een haai is snel en beweegt makkelijk, 
soepel door het water. Een haai kan ook even boven water komen. 
 
Toon afbeelding 4: 
Vertel: Onderdeel van de Technology Base is de echte vliegbaan van Twente Airport. 
Twente Airport is de nieuwe naam voor dit stukje vliegveld van voormalig Vliegbasis 
Twenthe. Deze start- en landingsbaan wordt voornamelijk gebruikt voor zakelijk 
vliegverkeer. Ook de Vliegclub Twenthe en de Twentsche Zweefvliegclub maken 
gebruik van deze baan. Je ziet bovenin een PH-TWM Cessna 172, een simpele 4- 
persoons hoogdekker die bij de vloot van Vliegclub Twenthe hoort. 
Wat heel bijzonder is aan de Technology Base, is dat er ook verschillende soorten 
vliegmachines worden bedacht en gemaakt door verschillende samenwerkende 
bedrijven. Natuurlijk gebruiken ze deze vliegbaan om ze uit te testen.  
Vraag: Wat herken je op de onderste afbeelding? 
Antwoord: Daar vliegt een drone. 
 
Vraag: Op welk dieren lijken beide afbeeldingen? 
Voor de leerkracht: Laat de kinderen fantaseren, te denken valt bijvoorbeeld aan een 
vogel, zoals een duif en een insect, zoals een langpootmug. 
 
Vraag: Welke eigenschappen en overeenkomsten hebben de dieren die je noemt, 
met deze robotmachines? 
Mogelijke antwoorden: Een duif is een stevige gespierde vogel, die naar veel plekken 
kan vliegen, veel kilometers kan maken en op veel plekken kan landen. Een 
langpootmug is niet super snel, maar kan wel op veel plekken komen en hij is klein 
en licht van gewicht. 
 
Vertel: Over drones gaan we het uitgebreid hebben tijdens de komende workshop op 
Vliegbasis Twenthe.  
  

Opdracht 1  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. We hebben ook gezien hoe robots vaak op dieren lijken, omdat ze 
eigenschappen van dieren hebben. 
Jullie mogen een robot gaan bedenken die op een dier lijkt, of die de eigenschappen 
van een dier heeft. Dit robot-dier moet wel ingezet kunnen worden om mensen te 
helpen. Misschien kan jouw robot-dier hun werk over nemen of kan hij super goed 
samen werken. 
 

• Bedenk een bijzondere robot met de eigenschappen van een dier.  



 

 

• Wat kan je robot-dier?  
• Op welk dier lijkt het? 
• Waarom willen mensen juist dit robot-dier hebben?  
• Waar kan hij mensen bij helpen? 
• Maak een snelle schets van je idee en schrijf erbij wat je idee is. 
• Je hebt vijf minuten de tijd voor deze opdracht. 

Opdracht 2 Vertel:  
• Bekijk je schets, bedenk hoe je je robot na gaat maken van papier en karton. 
• Gebruik als basis een wc-rol.  
• Deze kun je beplakken met gekleurd papier.  
• Met papier en karton kun je vormen uitknippen en erop plakken om je robot-

dier zo goed mogelijk te maken. 
• Denk aan de details. Hoe meer details je maakt, hoe duidelijker je idee te 

herkennen is. 
• De details kun je maken door weer papier of karton uit te knippen. 
• Werk je liever met vierkante vormen, vouw en plak dan zelf eerst een kubus 

of een koker als basis van je robot-dier. Werk daarna op dezelfde manier aan 
je robot-dier als met de wc-rol. 

• Je hebt voor deze opdracht 20 minuten de tijd. 
Reflectie Voor de leerkracht: Zet de robot-dieren bij elkaar en stel reflecterende vragen:  

 
• Aan welk dier doet dit robot-dier je denken? 
• Wat voor robot-dier heb jij gemaakt? 
• Wat kan je robot en waar kan ik dat aan zien? 
• Hoe vond je het om dit te bedenken en maken? 
• Wat heb je geleerd over de Technology Base? 

Opruimen Voor de leerkracht: Ruim gezamenlijk op. 
 


