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Het belang van communiceren en taal 
 
Het is essentieel dat de kinderen communiceren tijdens het ontdekken, ontwerpen en bouwen met 
de LASY onderdelen. Open vragen stimuleren verdere discussie en nodigen uit tot een 
verscheidenheid aan reacties van de leerlingen. Kinderen stimuleren ook hun taalvaardigheden en 
woordenschat 
 
Een aantal mogelijke vragen zijn: 
Wat als...? 
Wat zou er gebeuren als...? 
Wat gebeurd er wanneer...? 
Hoe voelt het materiaal aan...? 
Hoe denk je dat het voelt...? 
Hoe heb je dit in werking gezet...? 
Wat zou je nog meer kunnen gebruiken...? 
Probeer... 
Wat zag je toen je...? 
Waar zou je...kunnen gebruiken? 
Waar is het van gemaakt...? 
 
Leerdoelen en vaardigheden 
 
Zintuigelijke waarneming 
Motorische vaardigheden 
Visuele herkenning 
Precieze arm-  en vingerbewegingen  
Herkenning door middel van tastzin 
Hand-oog en inzicht coördinatie  
 
Verstandelijk vermogen 
Creativiteit 
Het vermogen om: 
Gelegenheid om: 
Te (be)redeneren 
Jezelf uit te drukken 
Plannen te maken 
Je fantasie te gebruiken 
Te ontwerpen 
Te experimenteren 
Te structureren/bouwen 
Ideeën te ontwikkelen 
Te tellen 
Creativiteit te ontwikkelen 
Te sorteren 
Op een vernieuwende manier te bouwen 
 
 
 
 
 
 
 



Een essentieel onderdeel van W&T is de logische verbinding met taal en rekenen.  
 
Als kinderen hun basisvaardigheden binnen wetenschap en techniek opgedaan hebben, is de 
uitdaging hun te stimuleren deze kennis te gebruiken bij het oplossen van “problemen”. 
Kinderen kunnen worden gestimuleerd om vanuit een probleem een oplossing uit te werken. 
Hiervoor is er een eenvoudige wijze om via een strategisch stappen plan tot een oplossing te komen. 
De te nemen stappen zijn Denken-Tekenen-Maken-Controleren. Deze werkwijze is natuurlijk 
afhankelijk van het niveau, kennis en vaardigheden van het kind. 
Binnen het DTMC model zullen taal en rekenen hun rol binnen W&T tot hun recht doen komen. 
 
Wat is de invulling van deze stappen: 
DENKEN 
Als er een technische uitdaging ontstaat door het oplossen van een technisch probleem, zal er eerst 
een analyse van het probleem gemaakt moeten worden. Hiervoor zal overleg plaats moeten vinden. 
Probleem en oplossing zullen via communicatie (mondeling taalgebruik) besproken worden. 
Probleem en oplossing zullen schriftelijk vastgelegd moeten worden, zodat een ieder na kan lezen 
wat de stand van zaken is (schriftelijk taalgebruik). Hierbij kunnen woordenschat verrijking ook 
gestimuleerd worden door alle begrippen die gebruikt gaan worden. 
Het vastleggen van probleem/oplossing kan ook gezien worden als een opstel of schriftelijk werkstuk. 
Aan het eind van het DTMC model wordt de oplossing gecontroleerd en eventueel gepresenteerd. 
Dit kan gezien worden als een spreekbeurt, waarbij andere vragen kunnen stellen of hun 
opmerkingen kunnen maken.  Dit valt weer onder het domeinen  “Kunstzinnige vorming” en 
“Mondeling taalonderwijs”. 
 
TEKENEN 
Het is belangrijk dat de papieren oplossing omgezet wordt in een ontwerptekening. Net zoals die bij 
technische bedrijven gebeurt als zij modellen van machines moeten maken. Hierbij komen de 
begrippen lengte, breedte, hoogte en leren te rekenen met deze begrippen om een tekening op maat 
te kunnen maken. Dit valt weer onder het domein “Meten en meetkunde”. 
 
MAKEN 
Als de tekening en het ontwerp uitgewerkt moet worden tot een model of prototype dan zal 
materiaal gebruikt moeten worden. Dat kunnen constructie dozen zijn of ander materiaal. Bij hout 
b.v. kan het zijn dat deze op maat gemaakt en gezaagd moet worden, wat weer onder rekenen en 
meetkunde vallen. Daarbij is een juist gebruik van gereedschap belangrijk, zowel voor het bewerken 
als voor de veiligheid. 
Ieder onderdeel van een model kan een soort inkoopprijs krijgen. Hierdoor kan aan het eind van de 
uitvoering van het model een totaal prijs uitgerekend worden op basis van het optellen en 
vermenigvuldigen van de verschillende onderdelen. Hierdoor komt een totaal prijs tot stand. 
 
CONTROLEREN 
Hierbij wordt nagegaan of het model wel voldoet aan het schriftelijk als het reëel model. Indien dit 
niet het geval is kunnen aanpassingen gemaakt worden of een nieuw model ontworpen worden. 
Hierbij kan ook een stappenplan gemaakt worden hoe het model in elkaar is gezet en welke stappen 
zijn ontnomen.  
Dit kan een leuke aanleiding zijn om dit stappenplan door te geven aan iemand die niet bij het 
ontwerp betrokken is om het model op basis van het stappenplan na te bouwen. Een duidelijk 
voorbeeld van schriftelijk taalonderwijs. 
 
 
 
 



De Buurt activiteitenkaarten  
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Leerdoelen en vaardigheden 
 
Ontwerpen en Technologie 
Kinderen zullen in staat zijn: 
• modellen van bouwwerken en voertuigen te ontwerpen, te bouwen, en aan te passen. Ze 

zullen ook in staat zijn om wielen en een as (aan bijvoorbeeld brandweerauto’s) en 
scharnieren (in bijvoorbeeld deuren en ramen) toe te voegen. 

• te onderzoeken hoe beweging word beïnvloed door devorm van een oppervlakte en door 
hellende vlakken 

• LASY® modellen als prototypen te gebruiken 
• het ontwerpproces te gebruiken 
• de eigenschappen van verschillende materialen te onderzoeken. 
 
Wetenschap 
Kinderen zullen in staat zijn te: 
• observeren:  soorten beweging en gebouwen en voertuigen uit de buurt 
• classificeren: algemene kenmerken van hun modellen, verschillende manieren om modellen 

te groeperen en de soorten hulpverleners in de buurt 
• voorspellen: welke voertuigen zullen rollen en welke afstanden ze afleggen 
• registeren: de snelheid en afstand die het voertuig aflegt  
• experimenteren: met  snelheid, afstand en wrijving. 
 
Wiskunde 
Kinderen zullen in staat zijn: 
• te meten: hoogte, breedte en lengte, afgelegde afstanden, en periodes van tijd 
• getallen in volgorde te zetten van groot naar klein 

…komt voor 
…komt na 
…komt tussen… en…in 

• modellen van gebouwen te sorteren en classificeren naar aanleiding van geometrische 
vormen 
• te begrijpen wat voor verschillende relaties er bestaan tussen formaat. 
 
Ontwikkeling van taal 
Kinderen zullen in staat zijn: 
• technisch begrippen te gebruiken, erover te discussiëren en erop te reageren: vorm, helling 

en hellend vlak 
• te brainstormen om zo tot zo veel mogelijk ideeën te komen 
• informatie en ideeën te registeren: mondeling, schriftelijk en grafisch 
• beroepen van buurtbewoners te verbeelden in een rollenspel 
• woorden te gebruiken met betrekking tot objecten, mensen en plaatsen in een buurt. 


