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TITEL: Ontdek Fabriek voorbereidende les (lesformat) 

Leerjaar groep 5 en 6 
Type les Een voorbereidende les van 45 minuten op de workshop ‘Ontdek Fabriek’, in 

aansluiting op het thema: ‘kunst en techniek’ met nadruk op TULE kerndoel 45. 
 

Lesduur 45 minuten 
Omschrijving van 
de les               

Een voorbereidende les waarbij de kinderen op een onderzoekende en makende 
manier leren over constructies, gereedschappen, verbindingen en energiebronnen. 

• Hoe werkt een fiets?  
• Welke onderdelen zitten aan een fiets en wat doen die precies?  
• Hoe zien de verschillende onderdelen er uit? 

De kinderen bekijken een presentatie over fietsen en leren welke onderdelen aan 
een fiets zitten. De kinderen denken na over wat ieder onderdeel doet. De kinderen 
tekenen met behulp van alle genoemde onderdelen hun eigen fiets na. 

De kinderen doen onderzoek (natuur en techniek). 

De kinderen maken kennis met de werking van tandwielen, ketting, snaar, 
bewegings- en overbrengingsprincipes (natuur en techniek).  

De kinderen reflecteren op eigen werk en dat van hun groepsgenoten (reflecteren). 

Onderwerpen Constructie, transport, bewegings- en overbrengingsprincipes. 
Vakgebied ‘Kunstzinnige oriëntatie’ in aansluiting op: ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld (natuur 

en techniek)’, TULE kerndoel 45. 
Leerinhoud  

 
TULE kerndoel 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de 

werking, de vorm en het materiaalgebruik (natuur en techniek). 
 
 

 

TULE kerndoel 45 De kinderen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen; deze uit te 
voeren en te evalueren (natuur en techniek).  
De kinderen krijgen inzicht in de werking van tandwielen, ketting, snaar, bewegings- 
en overbrengingsprincipes (natuur en techniek).  
 

TULE kerndoel 55 De kinderen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren (reflecteren). 

 
 
Uitvoering  
Lesplanning Lesduur: 45 minuten 

Inleiding: 10 minuten 
Opdracht: 20 minuten 
Opruimen: 5 minuten 
Presentatie/ reflectie: 10 minuten 



 

 

Voorbereiding Bestudeer de presentatie: ‘Ontdek Fabriek VL (presentatie)’. 
Bestudeer de inhoud van deze les hieronder beschreven. 
 
Zet de volgende technische materialen klaar: 

• Digibord of beamer met daarop de presentatie 

 
Zet de volgende materialen klaar: 

• Potloden (teken- en kleurpotloden) 
• Gummen 
• Puntenslijper 
• Linialen 
• Stiften 
• Voor elk kind A4 papier 
• Optioneel A3 papier, waar de fietsonderdelen op geschreven kunnen worden 

(als er geen digibord aanwezig is) 

Inleiding  
 

Voor de leerkracht: Start de presentatie: ‘Ontdek Fabriek VL (presentatie)’.  
Toon afbeelding 1 en 2: 
Vraag:  Wie kwam vandaag met fiets naar school? Wie houdt van fietsen? 
 
Toon afbeelding 3: 
Vertel: Vandaag gaan we eens goed naar een fiets kijken, want dat is toch wel een 
hele slimme uitvinding! Er zitten heel veel verschillende onderdelen aan een fiets en 
die hebben allemaal hun eigen functie. Je hebt alle kleine en grote onderdelen nodig 
om te kunnen fietsen. Als jullie wel eens goed naar een fiets hebben gekeken, dan 
weten jullie waarschijnlijk ook wel dat er heel veel soorten fietsen bestaan. 
Vraag: Kunnen jullie een paar soorten fietsen opnoemen? 
Antwoord: Mountainbikes, jongensfietsen en meisjesfietsen, omafietsen, vouwfietsen, 
racefietsen, tandems, ligfietsen, etc.  
Vraag:  

• Welk soort fiets hebben jullie?   
• Hebben jullie wel eens goed naar een fiets gekeken?  
• Welke onderdelen heeft een fiets allemaal? Weten jullie ook wat elk 

onderdeel precies doet?  
Voor de leerkracht: Schrijf alle onderdelen, die de kinderen opnoemen, op een groot 
vel papier of op het digibord. Vraag bij elk onderdeel waar het voor bedoeld is of 
waarvoor het gebruikt wordt. Schrijf dat erbij. 
Antwoord: De fietsonderdelen zijn : wielen, stuur, trappers, ketting, tandwielen, 
bagagedrager, voor- en achterlicht, dynamo, remmen, bel, slot, spatborden, zadel, 
snelbinders, frame, voorvork, versnellingen, enzovoort. 
 
Toon afbeelding 4: 
Vertel: Hier zie je allemaal plaatjes van onderdelen van de fiets. We gaan eens kijken 
of we die allemaal gevonden hebben: 
Voor de leerkracht: Vraag bij elk plaatje aan de kinderen wat zij denken dat het is en 
welke functie het zou kunnen hebben. 
1. Voorvork; houdt het voorwiel op de goede plek. 
2. Frame; daar zitten alle onderdelen van de fiets aan vast, het frame maakt de 

fiets stevig. 
3. Buitenband; die beschermt de binnenband tegen scherpe voorwerpen, 

daardoor gaat de binnenband minder snel lek. 
4. As van het wiel en de spaken; de as van het wiel zorgt er voor dat het wiel 

kan draaien en de spaken zorgen voor de stabiliteit van de ronde vorm van 
het wiel. 

5. Binnenband; daar zit lucht in en daardoor kun je soepel over kuilen en 
hobbels in de straat rijden. De lucht zorgt voor demping. 

6. Standaard; daarmee kun je de fiets neerzetten zonder dat die omvalt. 
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7. Dynamo; als je fietst gaat het wiel ronddraaien en zorgt de dynamo voor 
stroom, waardoor de fietsverlichting gaat branden. 

8. Snelbinders; de bagagedrager zit achter op de fiets om spullen (en soms 
mensen) mee te vervoeren. Met een snelbinder kun je op een hele snelle 
manier de spullen op de fiets vastzetten op je bagagedrager.  

9. Handrem; daarmee kun je met je hand de fiets afremmen. 
10. Versnelling; die zorgt er voor dat je lichter of zwaarder moet trappen. Het is 

heel handig als het bijvoorbeeld heel hard waait dat je dan niet zo hard hoeft 
te trappen.  

11. Handvat/ fietsstuur; handvatten zitten aan het stuur en daarmee kun je het 
fietsstuur vasthouden. Met het stuur kun je de richting bepalen. 

12. Fietspedaal; die is er voor om de wielen op je fiets te laten draaien. Je duwt 
de pedalen één voor één naar beneden met je voeten aan weerskanten van 
de fiets, zo krijg je kracht om de wielen te laten draaien. 

13. Spatbord met spatlap; als het heel hard regent zorgt het spatbord met de 
spatlap er voor, dat het water dat van het wiel afkomt niet overal naar toe 
spat en je zelf niet door de fiets nat gespat wordt.  

14. Bagagedrager; de bagagedrager zit achter op je fiets om spullen (en soms 
mensen) op te vervoeren. 

15. Spatbord; als het heel hard regent zorgt het spatbord er voor dat het water 
dat van het wiel afkomt niet overal naar toe spat en je zelf niet nat gespat 
wordt. 

16. Ventiel; het ventiel zit vast aan de binnenband. Het ventiel zorgt er voor dat 
de lucht niet uit je band loopt, maar dat je die nog wel kunt oppompen als je 
bijvoorbeeld een lekke band hebt geplakt.  

17. Spaken; de spaken zorgen voor de stabiliteit van de ronde vorm van het wiel. 
18. Velg; een velg is het onderdeel van een wiel waar de band op ligt. 
19. Reflector; een reflector weerkaatst licht. Als je in het donker fietst en de 

lichten van een auto schijnen op de reflector dan lijkt het net een lampje. De 
automobilist kan je daardoor beter zien in het donker.  

20. Kettingkast; de kettingkast beschermt de ketting van de fiets, tegen zand en 
viezigheid dat op de weg ligt. De kettingkast beschermt ook jouw kleding. Op 
de ketting zit olie, deze olie zorgt ervoor dat de ketting soepel kan 
ronddraaien. Maar olievlekken krijg je bijna niet meer uit je kleiding. De 
ketting van de fiets zorgt er voor dat als jij de trappers/ pedalen van de fiets 
beweegt dat dan ook de wielen gaan draaien (wanneer jij de trappers/ 
pedalen van de fiets in beweging brengt, de fiets vooruitgaat en de wielen 
mee gaan draaien).  

Vertel: Zo zie je dat geen enkel onderdeel op de fiets overbodig is. Je hebt die 
allemaal nodig om te kunnen fietsen. Daar is goed over nagedacht!  
 

Opdracht  Vertel: We hebben net alle onderdelen goed bekeken en opgeschreven. Nu mogen 
jullie je eigen fiets gaan natekenen met alle onderdelen er aan. Weet je nog wat er 
allemaal op een fiets zit? Hoe ziet jouw eigen fiets er uit? Je mag je fiets realistisch 
natekenen; je fiets ziet er op je tekening precies zo uit als in het echt. Of je mag je 
fiets oppimpen. Teken je fiets zoals je graag zou willen dat deze eruit komt te zien; 
stoer of vrolijk versierd met toetser en bellen of met een fietsmand met bloemen. 
Veel plezier! 

Opruimen: We gaan alles opruimen. Je mag je tekening bewaren, die gaan we nog bespreken.  
 



 

 

Presentatie/ 
reflectie 
 

Vertel: Jullie mogen één voor één je tekening laten zien en daar iets over vertellen; 

• Heb je alle onderdelen getekend?  
• Heb je je fiets realistisch getekend of zoals je je fiets graag zou willen zien? 
• Wat heb je geleerd door je fiets na te tekenen?  
• Wist je dat er zo veel onderdelen aan een fiets zitten? 

 

Dat een fiets heel bijzonder kan zijn, gaan jullie binnenkort ervaren tijdens de 
workshop.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


