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De lessenserie in het kort 
 
 
Doelstellingen 
Algemene doelstellingen rondom wetenschap en techniek: 

� Leerlingen leren probleemoplossend te denken. 
� Leerlingen leren een ontwerpvoorstel te maken. 
� Leerlingen leren eisen te stellen waaraan een ontwerp moet voldoen. 
� Leerlingen leren een ontwerpvoorstel uit te voeren. 
� Leerlingen leren een ontwerp uit te testen en bij te stellen. 
� Leerlingen leren over een ontwerp te rapporteren en te presenteren. 

 
Specifieke doelstellingen rondom het thema vliegtuigen: 

� Leerlingen leren uit welke onderdelen een vliegtuig bestaat. 
� Leerlingen leren wat een vliegtuig kan (vliegen, stijgen, dalen, etc.). 
� Leerlingen leren welke soorten vliegtuigen er bestaan. 
� Leerlingen leren hoe vliegtuigen in de lucht kunnen blijven. 
� Leerlingen leren welke aspecten belangrijk zijn bij het ontwerpen van een vliegtuig. 
� Leerlingen leren beredeneren op welke manier deze aspecten invloed uitoefenen op de wijze 

waarop het vliegtuig vliegt. 
� Leerlingen maken kennis met verschillende toepassingen van vliegtuigen. 

 
Specifieke doelstellingen rondom taal en interactie: 

� Leerlingen vergroten hun woordenschat over het thema vliegtuigen door erover te praten en 
zo in aanraking te komen met de bijbehorende begrippen. 

� Leerlingen leren een woordweb te maken. 
� Leerlingen leren samen te werken door met elkaar te overleggen, samen een ontwerp te 

maken en een presentatie te houden. 
� Leerlingen leren door te redeneren oplossingen voor problemen te bedenken en verwoorden. 

 
Benodigdheden 

� Afbeeldingen van vliegtuigen (zie bijlage 1) 
� Filmfragment (http://www.youtube.com/watch?v=4gNBgTSERLw) 
� Afbeelding van een vliegtuig / modelvliegtuigje 
� Per leerling 3 vellen gekleurd vlieger-/dun vouwpapier  
� Ventilator / propellor 
� Krantenbericht (zie bijlage 2) 
� A4 papier 
� Lijm 
� Scharen 
� Kleurpotloden 
� Nietmachines en nietjes 
� Paperclips 
� Stoepkrijt  
� Meetlint / rolmaat 
� Gelinieerd papier 
� Afbeeldingen van toepassingen van vliegtuigen (zie bijlage 3) 

 
Trefwoorden en kernbegrippen 

� Dalen 
� Landen 
� Luchtdruk 
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 � Neus 
� Opstijgen 
� Propellor 
� Romp 
� Staart 
� Stijgen 
� Vliegen 
� Vliegtuig 
� Vleugel 

 
Overzicht lesinhouden 
Les 1: Probleem constateren en verkennen. 

Aan de hand van een gesprek, afbeeldingen, een filmfragment, een woordweb en 
vliegexperimenten wordt het thema geïntroduceerd. 
Tijdsindicatie: 60 minuten 

 
Les 2: Ontwerpvoorstel maken, uitvoeren en testen 

 De leerlingen maken een ontwerpvoorstel voor een papieren vliegtuig, voeren dit uit en testen 
hun gemaakte vliegtuig. 
 Tijdsindicatie:60 minuten  

 
Les 3: Ontwerp bijstellen 
 De leerlingen stellen hun ontwerpvoorstel bij en bereiden een presentatie voor. 

 Tijdsindicatie: 40 minuten  
 
Les 4: Presenteren en verdiepen 

De leerlingen geven in groepjes een presentatie over hun vliegtuig, blikken terug op de 
lessenserie en verdiepen hun kennis over het thema in een gesprek over verschillende 
toepassingen van vliegtuigen. 
 Tijdsindicatie: 60 minuten 
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Les 1 Probleem constateren en verkennen 
 
Lesopzet 
 
1.Kringgesprek 
Wat doet de leerkracht? Stelt vragen om de voorkennis van de leerlingen over vliegen en 

vliegtuigen op te wekken. 
Wat doen de leerlingen? Vertellen over hun ervaringen met vliegen en vliegtuigen en activeren zo 

hun voorkennis hierover. 
Materiaal Afbeeldingen van vliegtuigen (zie bijlage 1) 

Tijdsindicatie 10 minuten 

 
2.Filmfragment 
Wat doet de leerkracht? Laat een filmfragment over vliegtuigen zien. 
Wat doen de leerlingen? Bekijken een filmfragment over vliegtuigen. 

Materiaal Filmfragment (http://www.youtube.com/watch?v=4gNBgTSERLw) 
Tijdsindicatie 5 minuten 

 
3.Woordweb 
Wat doet de leerkracht? Maakt met de leerlingen een woordweb over vliegtuigen op het bord aan 

de hand van drie vragen: ‘Welke onderdelen heeft een vliegtuig?’, ‘Wat kan 
een vliegtuig?’ en ‘Welke soorten vliegtuigen zijn er?’. 
Stelt de verschillende trefwoorden en kernbegrippen aan de orde en laat 
de leerlingen de betekenis ervan uitleggen of aanwijzen bij (een afbeelding 
van) een vliegtuig. 

Wat doen de leerlingen? Geven antwoord op de drie hiervoor genoemde vragen en leggen de 
trefwoorden en kernbegrippen uit. 

Materiaal Afbeelding van een vliegtuig / modelvliegtuigje 
Tijdsindicatie 20 minuten 

 
4.Vliegexperimenten 
Wat doet de leerkracht? Stelt vragen om de leerlingen ertoe aan te zetten vogels, vliegtuigen en 

mensen te vergelijken. 
Doet de vliegexperimenten voor en stelt vragen om de leerlingen aan te 
zetten tot het trekken van conclusies uit de experimenten en het trekken 
van vergelijkingen tussen de vellen papier en vliegtuigen. 

Wat doen de leerlingen? Benoemen verschillen en overeenkomsten tussen vogels, vliegtuigen en 
mensen. 
Voeren de vliegexperimenten uit en trekken hier conclusies uit. 

Materiaal Per leerling 3 vellen gekleurd vlieger-/dun vouwpapier  
Ventilator / propellor 

Tijdsindicatie 25 minuten 

 
Tijdsindicatie gehele les 60 minuten 
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Lesinhoud 
1.Kringgesprek 
Introduceer het thema door in een kringgesprek de leerlingen te laten vertellen over hun eigen 
ervaringen met vliegen en vliegtuigen. Op deze manier activeren de leerlingen hun voorkennis. Je 
kunt hierbij plaatmateriaal van vliegtuigen (zie bijlage 1) op het bord hangen. 
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Wie heeft er wel eens een vliegtuig van dichtbij gezien? Hoe zag dat eruit? 
2. Wat vond je het mooist aan het vliegtuig? Waarom? 
3. Wie heeft er wel eens in een vliegtuig gevlogen? Hoe vond je dat? Waar ging je naartoe? 
4. Wie is er wel eens naar een open dag geweest waar je heel veel vliegtuigen kon zien? 

Wat heb je toen gezien? Wat vond je het mooist / leukst? 
 
2.Filmfragment 
Laat de leerlingen een filmfragment zien waarin ze een vliegtuig van dichtbij zien opstijgen en landen. 
Een voorbeeld van een filmfragment is te vinden op  
http://www.youtube.com/watch?v=4gNBgTSERLw. (duur 2:14 minuten). Laat het filmfragment twee 
keer zien aan de leerlingen. Bij de eerste keer vraag je de leerlingen te letten op hoe het vliegtuig 
eruitziet en welke onderdelen het heeft. Bij de tweede keer vraag je de leerlingen te letten op wat het 
vliegtuig in het filmfragment doet. Het bespreken van het filmfragment komt hierna, bij het maken van 
een woordweb, aan de orde. 
 
3.Woordweb 
Vertel de leerlingen dat ze nu alles wat ze weten over vliegen en vliegtuigen in een woordweb gaan 
zetten. Maak op het bord drie kolommen en schrijf boven elke kolom een vraag:  

� Welke onderdelen heeft een vliegtuig? 
� Welke soorten vliegtuigen zijn er? 
� Wat kan een vliegtuig? 

Laat de leerlingen op een A4 vel papier voor zichzelf alvast nadenken over deze vragen en dingen 
opschrijven die ze weten over vliegen en vliegtuigen. Je kunt ervoor kiezen om ze dit in tweetallen te 
laten doen.  
 
Bespreek de ideeën van de leerlingen klassikaal en maak met elkaar een woordweb door de ideeën 
van de leerlingen op te schrijven in de kolommen op het bord. Dit is een handig moment om alle 
trefwoorden en kernbegrippen bij deze lessenserie aan de orde te stellen. Laat zoveel mogelijk de 
leerlingen de betekenis van de woorden uitleggen. De betekenis van de onderdelen van een vliegtuig 
kan het beste duidelijk gemaakt worden aan de hand van een foto van een vliegtuig, een tekening van 
een vliegtuig op het bord of een modelvliegtuigje. De leerlingen kunnen de verschillende onderdelen 
dan aanwijzen. 
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4.Vliegexperimenten 
De leerlingen ontdekken door het doen van een paar vliegexperimenten hoe een vliegtuig kan vliegen. 
Start dit lesonderdeel met een gesprek over de verschillen en overeenkomsten tussen mensen, vogels 
en vliegtuigen. 
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Welke dieren kunnen vliegen? 
2. Hoe komt het dat bijvoorbeeld vogels kunnen vliegen? Wat moeten ze hiervoor doen? 

(concludeer met elkaar dat vogels kunnen vliegen door hun vleugels snel op en neer te 
bewegen waardoor ze in de lucht blijven) 

3. Mensen hebben ook wel eens geprobeerd om te vliegen door vleugels vast te maken aan 
hun lichaam. Maar dit mislukte elke keer. Hoe zou het komen dat mensen niet kunnen 
vliegen met vleugels en vogels wel? (concludeer met elkaar dat vogels lichter zijn dan 
mensen) 

4. Hoe zit dat dan met vliegtuigen? Zijn vliegtuigen ook minder zwaar dan mensen? Hoe kan 
het dat vliegtuigen kunnen vliegen?  

 
Door de volgende experimenten te doen ontdekken de leerlingen welke aspecten ervoor zorgen dat 
een vliegtuig kan vliegen. Geef de leerlingen drie verschillende kleuren vliegerpapier (of dun 
vouwpapier) en pak er zelf ook drie. Doorloop nu de volgende stappen waarbij je de stap telkens eerst 
voordoet en vervolgens door de leerlingen laat doen: 

1. Maak van het eerste vel papier een prop. 
2. Houd de prop recht voor je en laat hem naar beneden vallen.  
3. Pak het tweede vel papier, houd het recht voor je en laat het naar beneden vallen. 

 
Bespreek met de leerlingen wat het verschil is tussen het eerste en het tweede vel papier.  
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Hoe komt het dat de prop veel sneller naar beneden valt dan het tweede vel papier?  
2. Wat heeft dat met een vliegtuig te maken?  
3. Wat is dus belangrijk voor een vliegtuig?  

 
Concludeer met elkaar dat het tweede vel papier langer in de lucht blijft doordat het een groter 
draagvlak heeft dan de prop. Voor een vliegtuig is het dus ook belangrijk om een groot draagvlak te 
hebben. 
 
Doe nu het tweede experiment met de leerlingen. Doorloop de volgende stappen waarbij je de stap 
telkens eerst voordoet en vervolgens door de leerlingen laat doen: 

1. Pak het derde vel papier vast aan de twee hoeken van een korte kant en houd het 
horizontaal voor je mond. 

2. Blaas hard over de bovenkant van het vel heen. 
 
Bespreek met de leerlingen wat er gebeurt. 
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Wat gebeurt er? 
2. Hoe gaat de wind als een vliegtuig vliegt? 
3. Hoe zou het komen dat het vel papier omhoog gaat?  
4. Wat heeft dat met een vliegtuig te maken? Hoe kan een vliegtuig opstijgen? 

 
Concludeer met elkaar dat als je over de bovenkant van het vel blaast, het vel omhoog komt. Hoe 
harder je blaast, hoe meer het vel omhoog komt. Bij een vliegtuig blaast de wind over het vliegtuig 
heen waardoor het vliegtuig omhoog komt en op kan stijgen. Concludeer ook dat het papier omhoog 
gaat doordat de lucht boven het papier sneller gaat dan onder het papier wanneer je aan de 
bovenkant van het vel blaast,. Daardoor drukt de lucht onder het papier harder tegen de vleugel dan 
de lucht aan de bovenkant. Die druk heet luchtdruk. Door de hogere luchtdruk aan de onderkant gaat 
het vel papier omhoog. 
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Je kunt dit (nog) duidelijker maken met behulp van een ventilator of propellor. Als je de ventilator of 
propellor over het vel papier richt, zal het omhoog gaan door de hogere luchtdruk die vanaf de 
onderkant tegen het papier drukt. 
 
Leg aan de hand van een tekening van een vleugel (zie hieronder) uit dat de vorm van de vleugel 
ervoor zorgt dat een vliegtuig in de lucht kan blijven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vleugels van een vogel en een vliegtuig zijn een beetje bol aan de bovenkant. Als een vliegtuig de 
lucht ingaat, stroomt de lucht boven en onder langs de vleugels. Door de bolle vorm van de vleugels 
moet de lucht aan de bovenkant langs een langere weg gaan dan de lucht aan de onderkant. 
Daardoor gaat de lucht aan de bovenkant sneller dan aan de onderkant, net zoals bij het vel papier 
waar je overheen blaast. De lucht onder de vleugel drukt dan harder tegen de vleugel dan de lucht 
aan de bovenkant. Door de bolle vleugels kan een vliegtuig dus opstijgen en in de lucht blijven. 
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Les 2 Ontwerpvoorstel maken, uitvoeren en testen 
 
Lesopzet 
 
1.Introductie 
Wat doet de leerkracht? Stelt vragen om de leerlingen terug te laten blikken op de vorige les.  
Wat doen de leerlingen? Blikken terug op de vorige les en activeren hun voorkennis. 

Materiaal Afbeeldingen van vliegtuigen (zie bijlage 1) 
Tijdsindicatie 5 minuten 

 
2.Krantenbericht 
Wat doet de leerkracht? Leest een krantenbericht voor en geeft uitleg over de wedstrijd die de klas 

gaat houden. 
Wat doen de leerlingen? Luisteren naar het krantenbericht en de uitleg. 

Materiaal Krantenbericht (zie bijlage 2) 
Tijdsindicatie 5 minuten 

 
3.Ontwerpvoorstel maken 
Wat doet de leerkracht? Begeleidt de leerlingen bij het maken van een ontwerpvoorstel. 

Stelt vragen om de leerlingen aspecten te laten benoemen die belangrijk 
zijn om over na te denken bij het ontwerpen van een vliegtuig. 

Wat doen de leerlingen? Maken een ontwerpvoorstel voor een papieren vliegtuig. 
Verwoorden welke aspecten belangrijk zijn om aan te denken bij het 
ontwerpen van een vliegtuig. 

Materiaal A4 papier 
Kleurpotloden 

Tijdsindicatie 20 minuten 

 
4.Ontwerpvoorstel uitvoeren 
Wat doet de leerkracht? Begeleidt de leerlingen bij het uitvoeren van hun ontwerpvoorstel. 
Wat doen de leerlingen? Voeren hun ontwerpvoorstel uit. 

Materiaal A4 papier 
Lijm 
Scharen 
Kleurpotloden 
Nietmachines en nietjes 
Paperclips 

Tijdsindicatie 15 minuten 

 
5.Ontwerp testen 
Wat doet de leerkracht? Begeleidt de leerlingen bij het testen van hun ontwerp. 
Wat doen de leerlingen? Testen in groepjes hun ontwerp en geven elk vliegtuig binnen het groepje 

een nummer waarbij het vliegtuig dat het verst vloog nummer 1 krijgt. 
Materiaal Gemaakte vliegtuigen 

Stoepkrijt  
Meetlint / rolmaat 

Tijdsindicatie 15 minuten 

 
Tijdsindicatie gehele les 60 minuten 
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Voorbereiding 
� Verzamel de materialen voor het uitvoeren van het ontwerpvoorstel: papier, plakband, lijm, 

paperclips, scharen, nietmachines en nietjes. 
 
Lesinhoud 
1.Introductie 
Blik samen met de leerlingen terug op de eerste les en laat de leerlingen vertellen wat ze nog weten 
over vliegen en vliegtuigen. Dit is een handig moment om de verschillende trefwoorden en 
kernbegrippen nog eens aan de orde te stellen. 
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Wie weet nog uit welke onderdelen een vliegtuig bestaat? 
2. Wat kan een vliegtuig? 
3. Hoe kan een vliegtuig in de lucht blijven? (bespreek dat grote / brede en bolle vleugels 

ervoor zorgen dat een vliegtuig goed in de lucht kan blijven zweven) 
4. Welke soorten vliegtuigen bestaan er? 

 
Je kunt bij deze terugblik wat afbeeldingen van vliegtuigen (zie bijlage 1) laten zien. Deze 
afbeeldingen kunnen de leerlingen in het vervolg van de les gebruiken om ideeën op te doen voor het 
ontwerpen van hun eigen vliegtuig. 
 
2.Krantenbericht 
Lees het krantenbericht (zie bijlage 2) voor. In het krantenbericht wordt gesproken over een wedstrijd. 
Mensen ontwierpen vliegtuigen en het vliegtuig dat het verst zou vliegen won de wedstrijd. Vertel dat 
het je leuk lijkt om in de klas ook zo’n wedstrijd te houden. De leerlingen ontwerpen allemaal een 
vliegtuig dat ver en goed moet kunnen vliegen.  
 
3.Ontwerpvoorstel maken 
De leerlingen maken een ontwerpvoorstel voor hun eigen papieren vliegtuig. Verdeel de leerlingen in 
groepjes van (ongeveer) vier leerlingen. Laat ze met hun groepje overleggen waar ze op moeten 
letten bij het ontwerpen van een vliegtuig. Je kunt ze op weg helpen door de volgende vragen op het 
bord te zetten en kort te bespreken: 

� Hoe moet de neus van het vliegtuig eruitzien? Spits of juist niet? 
� Wat voor vleugels moet een vliegtuig hebben? Welke vorm moeten ze hebben? 
� Moet het vliegtuig licht of zwaar zijn? 
� Waar moet je nog meer op letten? 

 
Laat de groepjes 5 minuten met elkaar overleggen en bespreek vervolgens klassikaal de bedachte 
ideeën. Trek samen met de leerlingen conclusies over aspecten die van belang zijn bij het ontwerpen 
van het vliegtuig, zoals het maken van een spitse neus, brede vleugels en een zo licht mogelijk 
vliegtuig. In dit gesprek hoeft niet exact aangegeven te worden hoe een vliegtuig eruit moet komen te 
zien zodat er wel verschillende ontwerpen komen en er ook daadwerkelijk een wedstrijd gehouden 
kan worden.  
 
Laat de leerlingen individueel op een A4 vel papier een tekening (ontwerpvoorstel) maken van hoe 
hun vliegtuig eruit moet komen te zien. Stimuleer de leerlingen om na te denken over de punten die 
net besproken zijn en die belangrijk zijn voor een vliegtuig om ver te kunnen vliegen. 
 
4.Ontwerpvoorstel uitvoeren 
Laat de leerlingen hun ontwerpvoorstel uitvoeren. Geef elke leerling een paar A4 blaadjes. Ze mogen 
hun vliegtuig met één blaadje maken, maar kunnen door middel van knippen en plakken ook meer 
blaadjes gebruiken. Ze mogen verder gebruikmaken van de volgende materialen: plakband, lijm, 
paperclips en nietjes.  
Wanneer leerlingen (eerder) klaar zijn, kunnen ze hun vliegtuig versieren door er bijvoorbeeld iets op 
de tekenen of plakken. 
 
5.Ontwerp testen 
Laat de leerlingen hun vliegtuig testen. Dit kan in de gang van de school of op het schoolplein. Trek 
een (denkbeeldige) streep op de grond waarachter de leerlingen staan. Verdeel de leerlingen in 
groepjes van (ongeveer) vier leerlingen en laat elk groepje om de beurt achter de streep gaan staan. 
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Het groepje dat aan de beurt is mag achter de streep gaan staan (de rest kan langs de kant toekijken). 
De leerlingen gooien om de beurt hun vliegtuigje en ze meten de afstand met een meetlint / rolmaat. 
Elke leerling mag twee keer gooien en beide afstanden worden genoteerd (voor een hogere 
betrouwbaarheid).  
 
Wanneer alle groepjes aan de beurt zijn geweest gaan de leerlingen terug naar de klas. Laat de 
groepjes bij elkaar gaan zitten en aan elk vliegtuig van hun groepje een nummer toekennen op basis 
van hoe ver het vliegtuig gevlogen heeft. Het vliegtuig dat het verst kwam, krijgt nummer 1, het 
vliegtuig dat daarna het verst kwam nummer 2, enz. Deze informatie hebben de leerlingen in de 
volgende les nodig. 
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Les 3 Ontwerp bijstellen 
 
Lesopzet 
 
1.Ontwerpvoorstel bijstellen 
Wat doet de leerkracht? Begeleidt de leerlingen bij het maken van een nieuw, verbeterd 

vliegtuigontwerp en stelt vragen om de leerlingen tot denken aan te zetten 
over hoe hun ontwerp zo goed mogelijk kan worden. 

Wat doen de leerlingen? Maken op basis van hun individuele vliegtuigontwerp en de resultaten van 
het testen met hun groepje één nieuw, verbeterd vliegtuig. 

Materiaal A4 papier 
Lijm 
Scharen 
Kleurpotloden 
Nietmachines en nietjes 
Paperclips 

Tijdsindicatie 25 minuten 

 
2.Presentatie voorbereiden 
Wat doet de leerkracht? Begeleidt de leerlingen bij het voorbereiden van een presentatie. 
Wat doen de leerlingen? Bereiden in groepjes een presentatie voor over hun vliegtuigontwerp. 

Materiaal Pen 
Gelinieerd papier 

Tijdsindicatie 15 minuten 

 
Tijdsindicatie gehele les 40 minuten 
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Voorbereiding 
� Verzamel de materialen voor het maken van het ontwerpvoorstel: papier, plakband, lijm, 

paperclips, scharen, nietmachines en nietjes. 
 
Lesinhoud 
1.Ontwerpvoorstel bijstellen 
Laat de leerlingen in dezelfde groepjes bij elkaar gaan zitten waarmee ze in de vorige les hun vliegtuig 
getest hebben. Herinner de leerlingen eraan dat ze in de vorige les nummers toegekend hebben aan 
de vliegtuigen. Laat een leerling uitleggen wat de nummers betekenen. 
 
Geef de groepjes de opdracht om met elkaar te overleggen wat de verschillen zijn tussen de 
vliegtuigen die in hun groepje gemaakt zijn. Wijs in elk groepje een schrijver aan die de ideeën 
opschrijft. Je kunt de leerlingen op weg helpen door een aantal vragen op het bord te zetten en kort te 
bespreken: 

� Welk vliegtuig kwam het verst? Welk vliegtuig kwam het minst ver? Hoe denk je dat dit 
komt? Wat is er anders aan deze vliegtuigen? 

� Vlogen de vliegtuigen op dezelfde manier? Wat waren de verschillen en waar kan dat mee 
te maken hebben? 

� Vielen de vliegtuigen hetzelfde neer? Wat waren de verschillen en waar kan dat mee te 
maken hebben? 

 
Geef de leerlingen, nadat ze 10 minuten overlegd hebben, de opdracht om met hun groepje één 
nieuw vliegtuig te ontwerpen waarvan ze denken dat die het verst zal komen. Ze mogen 
gebruikmaken van dezelfde materialen als in de vorige les (plakband, papier, nietjes, lijm, paperclips). 
In dit ontwerp verwerken de leerlingen alle goede kenmerken van de vliegtuigen die door hun groepje 
gemaakt zijn. 
 
Tijdens het ontwerpen kun je rondlopen en de groepjes kritische vragen stellen over het nieuwe 
ontwerp. 
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Wat willen jullie gaan verbeteren? Wat gaan jullie anders doen? 
2. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat het vliegtuig recht vliegt? 
3. Hoe zou het vliegtuig langer in de lucht kunnen blijven? 
4. Hoe komen de vleugels eruit te zien? 
5. Hoe zou je het vliegtuig op bepaalde plekken zwaarder kunnen maken? Op welke plekken 

is het handig om dit te doen? 
6. Is de verhouding tussen de romp en de vleugels goed? 

 
2.Presentatie voorbereiden 
Laat de leerlingen een (kleine) presentatie voorbereiden. Het is de bedoeling dat ze met hun groepje 
in de volgende les iets aan de klas vertellen over het vliegtuig dat ze ontworpen hebben. Je kunt de 
leerlingen op weg helpen door de volgende drie vragen op het bord te zetten en kort te bespreken: 

� Welke onderdelen heeft jullie vliegtuig?  
� Waar hebben jullie op gelet bij het maken van het vliegtuig? 
� Waarom denken jullie dat jullie vliegtuig de wedstrijd zal winnen? 

 
Het is de bedoeling dat de groepjes de antwoorden op deze drie vragen opschrijven. Je kunt ervoor 
kiezen om in elk groepje een schrijver aan te wijzen. Die leerling schrijft de antwoorden op. De andere 
leerlingen in het groepje zijn sprekers en geven mondeling de antwoorden en vertellen wat tijdens de 
presentatie.  
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Les 4 Presenteren en verdiepen 
 
Lesopzet 
 
1.Presenteren 
Wat doet de leerkracht? Stelt vragen over de presentaties van de leerlingen. 
Wat doen de leerlingen? Geven een presentatie over hun ontworpen vliegtuig. 

Materiaal - 
Tijdsindicatie 20 minuten 

 
2.Vliegwedstrijd 
Wat doet de leerkracht? Begeleidt de leerlingen bij de vliegwedstrijd. 
Wat doen de leerlingen? Houden de vliegwedstrijd. 

Materiaal - 
Tijdsindicatie 20 minuten 

 
3.Terugblik 
Wat doet de leerkracht? Stelt vragen om de leerlingen terug te laten blikken op de lessenserie en 

zet de leerlingen ertoe aan hetgeen ze geleerd hebben over het thema te 
verwoorden. 

Wat doen de leerlingen? Blikken terug op de lessenserie en verwoorden wat ze geleerd hebben 
over het thema. 

Materiaal - 
Tijdsindicatie 10 minuten 

 
4.Verdieping 
Wat doet de leerkracht? Stelt vragen om de leerlingen tot denken aan te zetten over de 

verschillende toepassingen van vliegtuigen. 
Wat doen de leerlingen? Verwoorden hun ideeën over de verschillende toepassingen van 

vliegtuigen. 
Materiaal Afbeeldingen van toepassingen van vliegtuigen (zie bijlage 3) 

Tijdsindicatie 10 minuten 

 
Tijdsindicatie gehele les 60 minuten 
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Lesinhoud 
1.Presenteren 
In deze les gaan de groepjes hun presentatie, die ze in de vorige les voorbereid hebben, geven. 
Voordat de groepjes beginnen met presenteren, is het handig de verschillende rollen nog even 
duidelijk te maken en de taken te verdelen. De schrijver van elk groepje kan tijdens de presentatie het 
ontworpen vliegtuig vasthouden. De sprekers vertellen elk een deel van de presentatie. De drie 
besproken vragen (zie de lesinhoud bij les 3) kunnen verdeeld worden over de sprekers zodat elke 
spreker een afgebakend deel heeft om te vertellen.  
 
Laat de groepjes om de beurt hun presentatie geven. Het is de bedoeling dat de leerlingen zoveel 
mogelijk trefwoorden en kernbegrippen gebruiken. Wanneer ze dit niet uit zichzelf doen, dan kun je 
hiernaar vragen. De rest van de klas kan aan het eind van een presentatie vragen stellen en hun 
mening geven over het ontworpen vliegtuig en de presentatie. 
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Hoe heet het voorste gedeelte van het vliegtuig? 
2. Kun je de romp van jullie vliegtuig aanwijzen? 
3. Kun je uitleggen waarom jullie ervoor gekozen hebben om de neus heel spits / niet spits te 

maken? 
4. Aan de rest van de klas: Wat vinden jullie goed aan deze presentatie / dit vliegtuig? Wat 

kan er nog aan verbeterd worden? 
 
2.Vliegwedstrijd 
Ga met de leerlingen naar het schoolplein of de gang om de finale van de vliegwedstrijd te houden. 
Trek een (denkbeeldige) streep op de grond. Laat elk groepje om de beurt achter de streep gaan 
staan en hun vliegtuig gooien. Elk groepje mag twee keer gooien (voor een hogere betrouwbaarheid). 
Beide keren wordt de afstand gemeten met een meetlint of rolmaat en opgeschreven. Als alle 
groepjes hun vliegtuig hebben gegooid wordt bekeken welk groepje het beste (verst vliegende) 
vliegtuig heeft ontworpen. 
 
Bespreek klassikaal de vliegwedstrijd na. Laat de leerlingen verwoorden waarom het ene vliegtuig 
verder kwam dan het andere en welke eigenschappen dus belangrijk zijn om een vliegtuig goed en 
ver te laten vliegen. 
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Welk vliegtuig kwam het verst? Welk vliegtuig kwam het minst ver? Hoe denk je dat dit 

komt? Wat is er anders aan deze vliegtuigen? 
2. Vlogen de vliegtuigen op dezelfde manier? Wat waren de verschillen en waar kan dat mee 

te maken hebben? 
3. Vielen de vliegtuigen hetzelfde neer? Wat waren de verschillen en waar kan dat mee te 

maken hebben? 
 
Concludeer met elkaar hoe het perfecte vliegtuig eruit zou moeten zien. Dit hoeft niet precies zo te zijn 
als het winnende vliegtuig. Een combinatie van ontwerpen kan ook het perfecte vliegtuig vormen 
(bijvoorbeeld een spitse neus om in een rechte lijn te kunnen vliegen en brede vleugels om lang in de 
lucht te kunnen blijven). 
 
3.Terugblik op de lessenreeks 
Blik met de leerlingen terug op de lessenreeks door ze te laten verwoorden wat ze geleerd hebben 
over vliegen en vliegtuigen. Het gaat er bij dit gesprek vooral om dat alle trefwoorden en 
kernbegrippen nog eens aan de orde komen. Voor het benoemen van de onderdelen van een 
vliegtuig kun je een afbeelding van een vliegtuig of een modelvliegtuig gebruiken om dingen aan te 
wijzen of aan te laten wijzen door de leerlingen.  
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Wat zijn we te weten gekomen over vliegtuigen? 
2. Uit welke onderdelen bestaat een vliegtuig? 
3. Welke soorten vliegtuigen bestaan er? 
4. Wat zorgt ervoor dat een vliegtuig goed in de lucht kan zweven? 
5. Waarom hebben vliegtuigen een spitse neus? 
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4.Verdieping 
Je kunt de kennis van de leerlingen over het onderwerp verdiepen door een gesprek te voeren over 
de verschillende toepassingen van vliegtuigen (zoals bij oorlogen, bosbranden, etc.). Bespreek met de 
leerlingen waarvoor vliegtuigen allemaal gebruikt worden en waarom er in deze situaties geen auto’s 
of boten gebruikt worden. Je kunt bij deze bespreking afbeeldingen van verschillende toepassingen 
van vliegtuigen gebruiken (zie bijlage 3) en de leerlingen laten benoemen wat ze op de afbeeldingen 
zien. 
 

Voorbeelden van vragen die je kunt stellen: 
1. Waarvoor worden vliegtuigen gebruikt? 
2. Waarom gebruiken mensen bij bosbranden / oorlogen / ….. vliegtuigen en geen auto’s of 

boten? 
3. Waarom zijn vliegtuigen zo handig? 

 
Aanvullende suggestie bij deze les 
Het Klokhuis heeft twee interessante afleveringen gemaakt rondom het thema vliegen en vliegtuigen: 

� ‘Gyrocopter’ (http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/gyrocopter) 
� ‘Minivliegtuig buiten’ (http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/minivliegtuig%20buiten) 
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BIJLAGEN 
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Bijlage 1 Afbeeldingen van vliegtuigen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  21. 

Bijlage 2 Krantenbericht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VLIEGSHOW 

Aanstaande zaterdag 19 mei 2007 zal er een grote vliegshow plaatsvinden op 

vliegveld … [noem een vliegveld bij u in de buurt, bijvoorbeeld Rotterdam 

Airport, Vliegbasis Volkel of Enschede Airport Twente]. Tientallen piloten zullen 

daar de hele dag hun vliegkunsten gaan vertonen. Daarnaast krijgen bezoekers 

de kans om verschillende soorten vliegtuigen van buiten én van binnen te 

bekijken. Aan het einde van de dag zal er een heuse vliegwedstrijd worden 

gehouden. Niet met echte vliegtuigen, maar met papieren vliegtuigjes! Iedereen 

die wil, mag aan de wedstrijd meedoen. Je moet daarvoor een vliegtuigje maken 

van papier dat niet alleen mooi is, maar vooral heel goed en ver kan vliegen! Het 

vliegtuigje dat het verst komt, wint de wedstrijd.  
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Bijlage 3 Afbeeldingen van toepassingen van vliegtuigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 


