
AFVAL
IS GEEN
AFVAL

JE WORDT WAKKER, JE DOET HET LICHT IN DE BADKAMER AAN. 
JE GAAT PLASSEN EN TREKT DE WC DOOR. JE HELPT MET HET 

KLAARZETTEN VAN HET ONTBIJT, JE GOOIT DE VERPAKKING VAN 
DE YOGHURT IN DE AFVALBAK. JE GAAT LEKKER ETEN. 

ALLEMAAL NOODZAKELIJK, MAAR NIET ALTIJD DUURZAAM.

In deze opdracht ga je aan de slag met: afval. Gek genoeg bestaat afval wel en niet. 
Als je afval weggooit in een afvalbak, is het eigenlijk nog niet echt “weg”. 

Het materiaal is vaak nog nuttig te gebruiken. Om te zorgen dat er minder afval is 
en om materialen opnieuw te gebruiken, kunnen mensen in hun eigen huis 

aan de slag.

Ontwerp samen het huis van de toekomst. 
Hoe zorg je dat er minder afval je huis verlaat?

GROEP 1 T/M 4
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DE OPDRACHT

De volgende materialen kunnen handig of nodig zijn bij het werken aan OO Techniek: 

Onderzoeken en ontwerpen  
Grote kartonnen dozen, papier, touw, plakband, lijm, wc-rolletjes, bekers, blikjes, flessen, 
hout, elastiekjes, rietjes, lapjes stof, satéprikkers, klei etc. 
Meer inspiratie op Het Kleine Avontuur. 
 
Verslag maken 
Pennen, stiften, kleurpotloden, papier, karton, fotocamera, etc.

ONTWERP HET HUIS VAN DE TOEKOMST MET OO TECHNIEK!  
Eerst onderzoeken de leerlingen hun eigen huis en hun eigen afval. Daarna bedenken ze een manier om 
minder afval in de afvalbak te gooien. Dit verwerken ze in een ontwerp voor het huis van de toekomst.

OO TECHNIEK
OO staat voor Onderzoeken en Ontwerpen. Je leerlingen onderzoeken een probleem en ze ontwerpen een 
product dat hier een oplossing voor biedt. Daarvoor doorlopen ze in een aantal stappen de onderzoekscyclus 
en de ontwerpcyclus.  

De onderzoekscyclus is gericht op het vergroten van kennis door het doen van onderzoek 
aan de hand van de vraag: hoe zit dat?   

In de ontwerpcyclus staat het ontwerpen en maken van een product centraal 
aan de hand van de vraag: hoe maak ik iets? 

De stappen staan niet precies vast, soms kan het nodig zijn dat je leerlingen teruggaan naar een eerdere 
stap. Je kunt er ook voor kiezen om te starten met de ontwerpcyclus. Als de leerlingen daarbij interessante 
en onderzoekbare vragen bedenken, kunnen ze dat gaan onderzoeken. Soms is het zelfs mogelijk om een 
onderzoek te doen met behulp van hun zelfgemaakte product.

Tip: Hang de stappen van de onderzoeks- en ontwerpcyclus zichtbaar op in de klas, aan de muur of aan een 
touwtje. Leerlingen kunnen zo in één oogopslag zien met welke stap ze bezig zijn. 
 
In het lesmateriaal lees je in de tekstvakken aan de linkerkant over Onderzoeken & Ontwerpen en aan de 
rechterkant vind je alle informatie, tips, websites en boeken voor de opdracht. De leerdoelen en kerndoelen 
die aan bod komen bij OO Techniek, vind je op de pagina Leerdoelen en kerndoelen op onze website.  

 

OO TECHNIEK SPEKTAKEL 
Doen jullie mee aan het OO Techniek Spektakel? 
Op de website vind je alle informatie over deelname.

http://hetkleineavontuur.nl/product/download-poster-100-materialen-voor-uitvinders/
https://ootechniek.nl/page/leerdoelen-kerndoelen
https://ootechniek.nl
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ONDERZOEKEN

CONFRONTEREN
Prikkel de leerlingen en maak hen nieuwsgierig naar het onderwerp. 
Zorg voor aansluiting bij hun leefwereld, maar besteed ook aandacht aan wat het voor
volwassenen en voor de samenleving betekent. 

Het onderwerp gaat leven voor de leerlingen als je aan hen voorleest of hen zelf laat lezen uit deze boeken: 

 • Wat moet je doen met een idee? - Kobi Yamada (EAN 9789082545371) 
 • De boeken over Ada Dapper (EAN 9789057125119 & 9789057125126) en   
  Roza Rozeur (EAN 9789057124983 & 9789057124990)! 

Laat je leerlingen naar de voorgestelde bronnen kijken. Ga je zelf op zoek naar extra bronnen, 
probeer dan te voorkomen dat er een mogelijke oplossing voor de ontwerpopdracht in zit. 
In het kader van het leerdoel informatievaardigheden (digitale geletterdheid) kunnen de leerlingen ook 
zelf bronnenonderzoek doen (met jouw begeleiding).  
 
Algemene bronnen bij het thema 
 • Wonderwel
 • Junior Global Goals

Groep 1 & 2  
 • De vuilnisman – Liesbeth Slegers (EAN 9789044815245)
 • Het kringloopwinkeltje – Marianne Busser en Ron Schröder (EAN 9789048836826)
 • Garage Gust – Leo Timmers (EAN 9789045118789)
 • Plastic soep (Klimaatjes serie) – Judith Koppens (EAN 9789044832747) 

Groep 3 & 4 
 • Meer weten over afval en recycling – Alex Frith (EAN 9781409538066)
 
Groep 1 t/m 4 
 • Pili Pili en de vuilnisbeltbeestjes - Thaïs Vanderheyden (EAN 9789044831610)
 • De Wereld van Plastic - André de Hamer en Peter Heres (EAN 9789082450118)

Specifieke bronnen bij deze opdracht 
 • SchoolTV Huisje Boompje Beestje; Opnieuw gebruiken
 • SchoolTV Restafval
 • Afvaleducatie Aan de slag met afval

http://www.wonderwel.nu/
https://schooldagvandeduurzaamheid.nl/junior-global-goals/
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-opnieuw-gebruiken/
https://schooltv.nl/video/restafval-de-verwerking-van-restafval/
https://www.aandeslagmetafval.nl/po
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VERKENNEN EN VRAGEN FORMULEREN
Activeer de voorkennis van de leerlingen, laat ze zich inleven in het onderwerp en de materialen verkennen. 
Zorg ervoor dat de leerlingen het onderwerp in deze stap zo breed mogelijk aanpakken. De verwondering 
die in de vorige stap is opgeroepen, roept bij leerlingen allerlei vragen over het onderwerp op. Je kunt ze ook 
helpen door zelf vragen te stellen. Stel open vragen die de leerlingen aanmoedigen verder na te denken. 
Laat zien dat je hun ideeën serieus neemt en waardeert. Het is niet erg als ideeën of vermoedens niet blijken 
te kloppen. Door te experimenteren doe je nieuwe kennis op. Ook van foute inschattingen kun je veel leren! 

ONDERZOEKEN

Om op ideeën te komen voor de ontwerpopdracht gaan de leerlingen eerst onderzoek doen naar afval.
 
De volgende vragen helpen de leerlingen op gang:
 • Waarom gooien mensen dingen in de afvalbak?
 • Hoeveel afval gooien mensen in de afvalbak?
 • Uit welke materialen bestaan de dingen die mensen in de afvalbak gooien?

Afval     Afval of vuilnis zijn spullen en verpakkingen waar mensen van af willen. 
     Ze gooien het in een afvalbak, die wordt geleegd door de vuilniswagen. 
     Veel afval wordt hergebruikt, een klein deel wordt verbrand of op een 
     vuilnisbelt gestort.
Materiaal  Een materiaal is een natuurlijke of kunstmatig gemaakte stof die bestemd is 
     voor het maken van spullen. 
Hergebruik  Opnieuw gebruiken van materialen in dezelfde vorm.
Recycling  Materiaal waar het afval uit bestaat wordt geschikt gemaakt voor gebruik in
     een nieuw product.
Verpakking  Omhulsel van voedsel of andere producten. Beschermt spullen tegen vocht, 
     bacteriën, botsingen, warmte etc; houdt spullen bij elkaar voor vervoer; 
     er kan reclame of informatie opstaan, bv. de houdbaarheidsdatum; 
     zorgt dat mensen niet zo makkelijk spullen kunnen stelen e.d.
Plastic   Materialen die men maakt uit grondstoffen als aardolie, aardgas en planten, 
     het kan makkelijk in allerlei vormen gegoten worden.

Voor een mooi overzicht van het onderwerp kun je sleutelwoorden bespreken en verwerken in 
een woordweb of mindmap. 
Tip: www.mindmapmaker.nl

https://www.mindmapmaker.nl/
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ONDERZOEKEN

TAALLESSEN KOPPELEN AAN OO TECHNIEK 
OO Techniek biedt een rijke context voor het uitbreiden van de woordenschat:
 • Gebruik woorden uit deze opdracht in de taallessen. Een aantal kernwoorden over onderzoeken: 
  experimenteren, meten, wegen, liniaal, weegschaal, tijd, lengte, aantal, hoeveelheid, tabel, grafiek, 
  variabele, schaal, stijgen, dalen, toenemen, afnemen, verschil, meer, minder, evenveel, nul. 
 • Besteed bij het werken aan OO Techniek aandacht aan taal, bijvoorbeeld bij het opzetten van 
  het onderzoek en bij de verslaglegging voor extra oefening met werkwoorden, meervoudsvormen, 
  telwoorden etc. 
  • Is het verbruik gedaald? Steeg het gasgebruik in een koude winter?  
   Wanneer is het verbruik het hoogst? Hoeveel kost water per kubieke meter? 

Ideeën voor onderzoek en experimenten 
 • Wonderwel.nu: Afval
 • Onderzoek verschillende soorten plastic
 • Wat voor afval & hoeveel maakt jouw huishouden/ jouw school?
 • Onderzoek hoe snel afval afbreekt in de grond. Leg verschillende soorten afval op dezelfde diepte 
  onder de grond. Bedenk van tevoren de verwachting: welk materiaal vergaat het snelst?
 • WeCycle pagina voor kinderen, proef Zelf afval scheiden
 • Richt een themahoek in over het onderwerp afval.

ONDERZOEK OPZETTEN EN UITVOEREN 
De leerlingen zetten een onderzoek op en voeren dit in groepjes uit. Ze bedenken een onderzoeksvraag. 
Om het behapbaar te maken, splitsen ze het onderzoek op in deelvragen. Dan gaan ze onderzoek doen door 
middel van experimenteren. De leerlingen formuleren verwachtingen bij de experimenten die ze gaan doen. 
Daarbij maken ze gebruik van informatie van internet en uit boeken. 
 
 • In de ‘aanrommelfase’ opperen de leerlingen ideeën voor onderzoek, proberen deze uit en bespreken
  de voor- en nadelen.  
 • Ga eens lekker naar buiten! Vaak zijn er in de omgeving van de school al veel aanwijzingen en 
  voorbeelden te vinden over de onderwerpen van OO Techniek. 
 • Misschien kunnen jullie een bezoek brengen aan een moestuin, een kassencomplex, 
  afvalverwerkingsbedrijf, een rioolwaterzuiveringsinstallatie of een bouwplaats van nieuwbouwhuizen. 
 • Zoek experts: er zijn vast ouders en andere bekenden die werken in het vakgebied van dit brede thema. 
  Zij kunnen een gastles geven, vragen van de leerlingen beantwoorden en een bezoek regelen naar 
  interessante locaties. 

BOEKEN

Techniek doeboek 
Wonderwel; Welkom in het huis van de 
toekomst 

WEBSITES

Samen onderzoeken
Proefjes.nl
Zo zit dat
Enceclopedoe
C3 Ontdek chemie  

Slimme Handen
NEMO Science Museum
Technopolis
Kleuter-Lab

https://www.wonderwel.nu/meer-weten-over/afval
https://www.c3.nl/ontdekchemie/proefjes/kunststof-scheiden/
https://kids.wecycle.nl/
https://kids.wecycle.nl/pdf/DEF%20Wecycle-werkblad-zelf-afval-scheiden_2016_def.pdf
https://hetkleineavontuur.nl/2019/07/02/de-onderzoekshoek-hoe-richt-je-hem-in/
https://www.nieuwezijds.nl/boek/techniek-doeboek/
https://wonderwel.vrijeboeken.com/cart
https://wonderwel.vrijeboeken.com/cart
www.samenonderzoeken.nl/
www.proefjes.nl/
https://www.zozitdat.nl/category/proefjes/
https://www.encyclopedoe.nl/
https://www.c3.nl/ontdekchemie/
http://slimme-handen.nl/
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/
https://www.technopolis.be/nl/bezoekers/proefjes/voor-bezoekers/
http://kleuter-lab.nl/
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Wat zijn de leerlingen te weten gekomen over afval? Hoeveel afval gooien ze weg? 
Hoe kun je de hoeveelheid afval verminderen en hoe kun je het hergebruiken?

CONCLUDEREN 
De leerlingen verwerken de resultaten van het opzoeken van informatie en van hun experimenten. 
Daarna formuleren zij het antwoord op de onderzoeksvraag. Bespreek de uitkomsten met de leerlingen. 
Wat hebben de leerlingen gezien in hun experimenten? Welke verbanden hebben ze gevonden? 
Wat zijn ze te weten gekomen over het onderwerp wat niet op internet te vinden is?

ONDERZOEKEN

Als de leerlingen soorten afval gaan tellen kunnen ze de resultaten in een staafdiagram zetten.

REKENLESSEN KOPPELEN AAN OO TECHNIEK  
OO Techniek biedt een heel toepasselijke context voor het werken met getallen en grafieken: 
 • Laat de leerlingen experimenten opzetten waarbij ze gaan meten en rekenen. 
  Zorg dat de leerlingen de metingen herhalen en van de resultaten het gemiddelde berekenen; 
  dit doen wetenschappers ook in hun onderzoek omdat je dan zekerder bent van het antwoord. 
  • Laat de leerlingen meten of opzoeken: Wat is het oppervlak van jouw huis? 
   Wat is de inhoud van jouw huis? 
  • Laat de leerlingen een plattegrond op schaal maken van een kamer.

Natuur 
Hoe ruimt de natuur op? 
Scheikunde
Maak zelf bioplastic
Techniek
Laat de leerlingen eens een kapot apparaat uit elkaar halen (let op de veiligheid). Of bouw een lopende band !
Aardrijkskunde
Laat de leerlingen speelgoed maken van afval, net als kinderen in ontwikkelingslanden.

VERBREDEN EN VERDIEPEN 
De leerlingen ontdekken dat hun onderzoek onderdeel is van een groter geheel. Sommige leerlingen willen 
misschien meer weten over het onderwerp. Ze blijven met vragen of plannen komen. Hieronder zie je 
voorbeelden van onderwerpen en verbanden die passen bij het onderwerp.

https://www.expeditionchemistry.nl/spreekbeurt-bioplastic/
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/doe-het-zelf/lopende-band/
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ONTWERPEN

De leerlingen maken een huis of een kamer. Dit kan in allerlei vormen: 
een kijkdoos, een maquette of een poppenhuis.

De uitdaging voor groep 1 & 2
Het product bestaat deels uit restmaterialen en minimaal een van de hierna genoemde onderdelen*.

De uitdaging voor groep 3 & 4
Het product bestaat grotendeels uit restmaterialen en minimaal een van de hierna genoemde onderdelen*.

*Als leerkracht bepaal jij welk onderdeel of uit welke onderdelen de leerlingen mogen kiezen.

Een aantal vragen die helpen om een lijst met eisen op te stellen:
 • Voor welke bewoners ontwerpen jullie een huis of kamer?
 • Wat doen de bewoners in het huis of in de kamer?

CONFRONTEREN EN VERKENNEN
Vertel de leerlingen over de ontwerpopdracht. Laat de leerlingen nadenken over een lijst met eisen. 
Hierbij kunnen ze gebruik maken van de resultaten van hun onderzoek. 
 
Bij elke eis bedenken de leerlingen zoveel mogelijk ideeën, dit heet ook wel “divergeren”. Ze mogen nieuwe 
toepassingen bedenken, maar ook bestaande oplossingen verbeteren.

Lopen de leerlingen vast bij het verzamelen van ideeën?  Zo kunnen de leerlingen nieuwe inspiratie opdoen:
 • Ga naar een andere omgeving: binnen of buiten school.
 • Pak een stapel boeken en tijdschriften over diverse onderwerpen en laat de leerlingen die doorbladeren.
 • Zoek experts op om vragen aan te stellen.  
  Leerlingen kunnen elkaar ook feedback geven (artikel met tips en artikel over effectiviteit).

Bewegend onderdeel  Geprogrammeerd onderdeel 

Elektrisch onderdeel  3D-geprint of lasergesneden onderdeel  

https://www.onderwijsvanmorgen.nl/4-tips-voor-peer-feedback/
https://www.vernieuwenderwijs.nl/peerfeedback/
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ONTWERPEN

Bewegend onderdeel 
 • Maak onderdelen als bij een flapjesboek of pop up boek/ pop up kaart, gebruik splitpennen 
  of katrollen om iets te laten draaien of schuiven, gebruik stokjes onder het bouwwerk als 
  bij een poppenkast.
 • Bouw een kartonnen machine Waag 
 
Elektrisch onderdeel (bv. een elektrische schakeling om iets op afstand aan- en uit te zetten) 
 • Maak circuits op papier SkillsDojo (v.a. 7 jaar)  
 • Kunstwerk met stroomcircuit Brightmakers  (v.a. 7 jaar)  
 • Uitleg gebruik van kopertape Future NL 

Geprogrammeerd onderdeel (leerdoel: digitale geletterdheid > computational thinking)  
 • Online en offline leren programmeren Codekinderen 
 • Micro:bit community en SkillsDojo Programmeren Micro:bit (v.a. 8 jaar)
 • SkillsDojo Programmeren met Scratch (v.a. 8 jaar)
 
3D-geprint of lasergesneden onderdeel  
 • Programma’s voor 3D-ontwerpen 3D-kanjers 
 • Lasersnijden Vernieuwenderwijs
 • Heb je (nog) geen eigen apparatuur? Zoek een Fablab, een middelbare school die technieklessen 
  of Technasium aanbiedt of een bedrijf in de buurt met deze apparatuur. Een aantal bibliotheken 
  heeft apparatuur, bijvoorbeeld in de vorm van een Makerkar, een mobiele maakplaats. Er is een  
  bouwbeschrijving voor een Makerkar. 

ONTWERP SCHETSEN 
De leerlingen groeperen de ideeën die ze in de vorige stappen hebben bedacht, dit heet ook wel “convergeren”. 
Daarna maken ze een keuze uit de ideeën en schetsen daarmee hun definitieve ontwerp. 

Ook stellen ze een plan van aanpak op:
 • Wie doet wat en wanneer?
 • Welke materialen hebben ze nodig om het product te maken?
 • Hebben ze gereedschappen nodig (en hulp bij het gebruik daarvan)?

KUNSTLESSEN KOPPELEN AAN OO TECHNIEK 
• In de kunstles oefenen de leerlingen een bepaalde vaardigheid. Vervolgens passen 
 ze deze vaardigheid creatief toe op hun product voor OO Techniek!  
• Laat de leerlingen een verhaal of een kort toneelstukje schrijven bij hun product, met de bewoners
 in de hoofdrol.
• De leerlingen kunnen een collage of moodboard maken over hoe hun huis eruit komt te zien, 
 met afbeeldingen uit tijdschriften, verf en restmateriaal. 
• In hun product kunnen ze de meubels, de vloeren en de muren bekleden met lapjes stof, restjes behang 
 en ander restmateriaal.
• Meer tips: Meester in Kunst en workshops van Brightmakers

De leerlingen ontwerpen hun huis van de toekomst of een kamer in dat huis.

https://waag.org/sites/waag/files/2020-04/Cardboard%20Automata%20-%20NL.pdf
https://www.skillsdojo.nl/papieren-circuits/
https://www.brightmakers.nl/workshops-school/workshop-speellab-met-stroom/
https://www.youtube.com/watch?v=_UQCznavkrk&ab_channel=FutureNL
https://maken.wikiwijs.nl/100525/CodeKinderen
https://www.micro-bit.nl/
https://www.skillsdojo.nl/microcomputer-uitvinden/
https://www.skillsdojo.nl/programmeren-met-scratch/
https://3dkanjers.nl/beste-3d-tekenprogrammas-voor-onderwijs-met-een-3d-printer/
https://www.vernieuwenderwijs.nl/lasersnijden-in-de-klas-het-werkpaard-van-een-makerspace/
http://fablab.nl/#locaties
https://www.innovatiebieb.nl/project/6591489.makerkar.html
https://www.minifablab.nl/makerkar-library-makercart-instructable-2/
https://meesterinkunst.nl/
https://www.brightmakers.nl/workshops-school/
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ONTWERPEN

De leerlingen bouwen hun huis van de toekomst. Vervolgens testen zij of hun product voldoet aan de eisen. 
Werkt het speciale onderdeel zoals zij het hadden bedacht? Zijn ze tevreden of willen ze nog iets verbeteren? 

ONTWERP REALISEREN, TESTEN EN VERBETEREN
De leerlingen bouwen een werkend product van het ontwerp. De leerlingen testen hun product en 
verbeteren het. Herhaal zo nodig het testen en verbeteren. Welke tips hebben de leerlingen voor elkaar?

PRESENTEREN
De leerlingen presenteren hun onderzoeks- en ontwerpproces. Ze vertellen wat hun onderzoeksvraag was, 
hoe zij dit onderzocht hebben en welk antwoord zij op deze vraag hebben gevonden. Zij vertellen over de 
keuzes bij het ontwerpen van hun product en ze demonstreren hun product. Enkele vragen die zij kunnen 
beantwoorden: Hoe hebben ze het onderzoeken en ontwerpen aangepakt? Wat ging er goed? Wat was 
moeilijk? Hoe hebben ze dat opgelost?
 
De leerlingen kunnen hun onderzoek en ontwerp delen met familie en vrienden (voor de oudere kinderen 
wellicht via sociale media), achteraf of al tijdens het werken. De mensen kunnen dan laten weten wat ze 
ervan vinden en wellicht de leerlingen op ideeën brengen. 

De leerlingen demonstreren hun huis van de toekomst met hun oplossing op het vlak van afval. 
Ook vertellen ze over hun aanpak van het onderzoek naar afval en het ontwerpproces. 


