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leerkracht

ouder

Vervolgens deelideeën 
combineren tot complete ideeën

NODIG

•	 2 A4-vellen en een stift voor elke leerling

•	 8 vellen A2 papier 

•	 post-its 

•	 schilderstape

LEERDOELEN 

•	 ligging en omgeving gebruiken voor opwekken 
van (duurzame) energie (kerndoel 39, 44, 47)

•	 gebruik waterkracht in de geschiedenis 
(kerndoel 52 en 53)

•	 oplossingen voor technische problemen 
verzinnen (kerndoel 45)

•	 ideeën duidelijk maken door tekeningen
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6 Presenteren - Elevator Pitch: 
Supersnel presenteren 

5 Kiezen - Matrix: Indelen helpt 
haalbaar en nieuw idee kiezen

4 Verzinnen - Mix & match: Eerst 
veel deelideeën bedenken

3 Energizer - Vogels maken van 
krabbels stimuleert tekenen

2 Ontwerpvraag - Hoe sleep je 
iets de helling op?

1 Inleiding - Watermolens en 
waterkrachtcentrales

focus op

1

90 min
bovenbouw

middenbouw

onderbouw

Hoe kun je een bootje de helling opslepen door middel van een 
waterrad?

Rijzende roeiboot
in samenwerking met Freinetschool Delft & Gemeente Delft
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VOORBEREIDING

•	 Stem af met de ouder, vrijwilliger of expert. Deze heeft 
een centrale rol bij de groene teksten. 

•	 Print een ideeënblad voor elke leerling

•	 Schrijf de vragen hiernaast op vellen A2-papier. Op elk 
vel één vraag. Hang de vellen verspreid door de klas. 
Leg bij elk vel een flinke stapel post-its.

•	 Zet de overige materialen klaar.

TIPS VOOR EEN GOED GESPREK!

•	 Vertel zoveel mogelijk en met enthousiasme vanuit 
je eigen ervaring. Kies voorbeelden uit de praktijk die 
aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.

•	 Bedenk vooraf wat moeilijke woorden kunnen zijn 
(vaktermen, jargon). Gebruik deze wel, maar zorg dat 
je eenvoudige alternatieven, concrete voorbeelden of 
een uitleg beschikbaar hebt.

•	 Gebruik veel beeldmateriaal en echte materialen om te 
bekijken, voelen en uitproberen.

•	 Help leerlingen door vragen te stellen. Laat ze zo zelf 
een stap verder komen. 

Lesbeschrijving 

1 INLEIDING

Start klassikaal. Stel jezelf voor. Vertel de leerlingen kort wat jouw achtergrond is en geef ze de gelegenheid 
om daar wat vragen over te stellen. Bespreek dan een aantal van onderstaande vragen die aansluiten bij wat 
je hebt laten zien met de kinderen en licht deze vanuit je eigen achtergrond toe. 

•	 Hoe	kun	je	iets	laten	bewegen	met	water? Je kunt gebruik maken van stromend water, dat van hoog 
naar laag stroomt. Dat doen watermolens, zij maken gebruik van stromend water van beken en riviertjes. 
Water duwt de schoepen van het schoepenrad weg waardoor het rad gaat draaien. Een schoep is een 
soort schep op het rad waar het water op valt of tegenaan stroomt. Via assen 
en tandwielen kunnen er vele werktuigen in de molen worden aangedreven. 
Zo kunnen watermolens graan malen, olie uit zaden persen of hout zagen. Dat 
gebeurt al honderden jaren lang.  Watermolens vind je in Nederland vooral waar 
het wat hoger is: Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

•	 Wat	voor	soorten	watermolens	zijn	er? Bij een onderslag watermolen stroomt 
het water onder het waterrad door en zet zo het waterrad in beweging. Dit is de 
oudste soort watermolen. Bij een bovenslag watermolen loopt het water in een 
goot over het rad heen en valt aan de zijkant op de schoepen van het waterrad. 
Je kunt je voorstellen dat een bovenslag watermolen krachtiger kan draaien dan 
een onderslag molen.

•	 En	als	je	geen	stromend	water	hebt? Water stroomt door hoogteverschil. Altijd 
van hoog naar laag. Je kunt hoogteverschil maken door een stuw(dam) te bouwen 
in een rivier. Je houdt het water tegen en het water komt hoger te staan. Via een 
goot kun je het langs een waterrad laten stromen. Hoe groter het hoogteverschil, 
hoe sneller het water stroomt.

•	 Hoe	kun	je	energie	opwekken	met	water? Een moderne variant op het waterrad en 
de watermolen is de waterkrachtcentrale. Daar drijft het stromende water turbines 
en generatoren aan die elektriciteit opwekken. Ook bij waterkrachtcentrales worden vaak stuwdammen 
gebouwd om te zorgen voor meer hoogteverschil.

1. Hoe kan een waterrad zo ver mogelijk  
draaien met zo min mogelijk water?

2. Hoe kun je zelf iets maken dat goed 
kan draaien?

3. Hoe kun je zelf (de schoepen van) een 
waterrad maken?

4. Hoe kun je een bootje een helling op 
slepen?

5. Hoe kun je een draaiende beweging 
omzetten in een ‘sleep’-beweging?

6. Hoe kun je zorgen dat het bootje zo 
makkelijk mogelijk glijdt? 

7. Hoe kan het bootje (zo snel mogelijk) 
zo hoog mogelijk komen op de 
helling? (helling max. 60 graden en 
max. 1 meter lang)

8. Hoe zorg je dat het bootje niet weer 
terug naar beneden glijdt?
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2 ONTWERPVRAAG

Leg uit dat je water dus heel handig kunt gebruiken. Hoe doe je dat nu zo slim mogelijk? Daar gaan we over 
denken. De ontwerpvraag van vandaag is:

Hoe kun je een bootje de helling opslepen door middel van een waterrad? 

Doen jullie mee aan het Techniektoernooi? Besteed dan aandacht aan de randvoorwaarden van de wedstrijd:

•	 De gehele constructie mag niet groter zijn dan 2 x 1 x 1,5 meter (l x b x h)

•	 Het water mag niet toegevoegd worden van een hoogte hoger dan 1 meter, gemeten vanaf de grond.

•	 Er mag niet meer water gebruikt worden dan 1,5 liter.

•	 Tijdens het toevoegen van het water mag de constructie niet meer worden aangeraakt.

•	 Het speelgoedbootje heeft een massa van minimaal 100 gram.

•	 De hellingshoek is maximaal 60 graden, de helling is maximaal 1 meter lang.

Vraag de leerlingen om mee te denken over goede oplossingen.

3 ENERGIZER - KRABBELVOGELS

In teams van drie tot vier leerlingen. Geef alle leerlingen één vel A4-papier 
en een stift. Vraag ze om een krabbel te tekenen op hun vel. Daarna schuift 
iedereen het vel door naar zijn buurman. Alle leerlingen maken een vogel van 
de gekregen krabbel. Ze zetten een nieuwe krabbel en schuiven hun vel weer 
door. Herhaal dit tot iedereen zijn eerste vel weer voor zich heeft. NB Een 
energizer is onmisbaar bij ontwerpen, om de hersenen los te maken.

4 VERZINNEN - MIX & MATCH

Post-its plakken - 15 minuten

Dit gebeurt individueel. De leerlingen gaan ideeën bedenken bij de vragen die door de klas hangen. Bespreek 
twee belangrijke regels bij verzinnen:

•	 Tekenen; teken zoveel mogelijk. Een tekening samen met woorden maakt een idee duidelijk.

•	 Ideeën zijn van iedereen; alle ideeën zijn van de groep. Na-apen mag en is juist goed.

De leerlingen tekenen en schrijven op post-its. Eén idee op één post-it; 
liefst meerdere post-its bij één vraag. Ter illustratie de vraag ‘Hoe kun je 
iets maken dat goed kan draaien?’: schrijf ‘fietswiel’ op de eerste post-it, 
teken een ‘een rietje om een ijzerdraad’ op de tweede post-it en een 
‘fidgetspinner’ op de derde post-it, etc. 

De leerlingen lopen zelf van vraag naar vraag. Loop rond om ze te helpen 
met lezen, schrijven en tekenen. Moedig aan om veel post-its te plakken.

Stel vragen en laat merken dat je alle suggesties waardeert. Zo help je 
leerlingen op gang.

Post-its combineren - 20 minuten

Dit gebeurt individueel. De leerlingen krijgen één A4-vel. Dit knippen ze 
in vieren. Daarna verzamelen de leerlingen zes tot acht post-its van de 
verschillende vellen. Eén post-it van één vel. 

De post-its kunnen de leerlingen als inspiratie gebruiken bij het 
bedenken en tekenen van een oplossing voor de ontwerpvraag 
‘Hoe kun je een bootje de helling opslepen door middel van een 
waterrad?’. Vraag ze om zoveel mogelijk, maar minstens drie ideeën te 
bedenken.                                                                                                                                                      

Stel vragen en benoem voordelen van de ideeën. Vraag aandacht voor zaken die vanuit jouw achtergrond 
belangrijk zijn.
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5 KIEZEN - MATRIX

Kiezen gebeurt in teams van vier. Vraag elk team met schilderstape een 
matrix (een ‘plus’) op tafel te plakken. De horizontale as loopt van ‘niet 
mogelijk’ naar ‘heel mogelijk’. De verticale as loopt van ‘heel gewoon’ 
naar ‘heel nieuw’. De leerlingen plakken post-its met deze teksten op de 
juiste plekken.

Het team kijkt naar het eerste idee en bedenkt waar dit idee in de matrix 
hoort. Welke ideeën zijn haalbaar en nieuw? Elk team kiest één idee uit. 
Dat mag ook een combinatie van ideeën zijn.

Help leerlingen eventueel met het inschatten van de haalbaarheid en de originaliteit.

6 PRESENTEREN - ELEVATOR PITCH

Geef de teams vijf minuten tijd om een elevator pitch voor te bereiden 
en eventueel nog een nieuwe tekening van gecombineerde ideeën te 
maken. Een elevator pitch is een heel korte presentatie van drie zinnen, 
die je in een lift zou kunnen geven. 

Dan starten de pitches: één voor één staat elk team op. Eén leerling van 
het team houdt het idee omhoog en draait rond. Een andere leerling 
pitcht het idee in drie zinnen. Dan is meteen het volgende team aan de 
beurt. Hou de vaart erin. 

Bedank de leerlingen voor hun ideeën. Noem een aantal interessante oplossingen die je gezien hebt. Vul 
eventueel aan met wat je in je eigen werk met deze resultaten zou kunnen. 

Sluit de les af en geef aan wat de vervolgstappen met deze ideeën zijn. Maak bijvoorbeeld met de getekende 
oplossingen uit deze les een inspiratiemuur of - boek. Gebruik dit bij het verder uitwerken van de oplossingen.

SUGGESTIES VOOR MEER LESSEN

Vooraf

•	 Laat leerlingen uitzoeken hoe watermolens ontstaan zijn en hoe ze in de loop van de geschiedenis 
veranderd en gebruikt zijn. Wat als er geen watermolens (en windmolens) uitgevonden zouden 
zijn? Wat zou er anders gegaan zijn?

•	 Laat leerlingen uitzoeken waar in Nederland watermolens en waterkrachtcentrales zijn. Waarom 
juist daar? Hadden ze ook op andere plekken kunnen staan?

•	 Laat leerlingen uitzoeken welke vormen van duurzame energie er zijn. Wat zijn de voor- en nadelen 
van elke vorm? Welke vormen zijn het meest geschikt voor Nederland?

•	 Laat leerlingen experimenteren met tandwielen, snaarwielen, kettingen en overbrengingen. 
Bijvoorbeeld met K’nex, lego of soortgelijk materiaal.

•	 Doe een onderzoeksles over waterraden, zoals in de lesbrief De rijzende roeiboot op 
techniektoernooi.nl. Kijk bij ‘Uitdagingen’ of zoek in het archief.

Achteraf

•	 Werk de oplossingen in groepen verder 
uit, maak en test ze, bijvoorbeeld volgens 
de lesbrief De rijzende roeiboot op 
techniektoernooi.nl. Kijk bij ‘Uitdagingen’ of 
zoek in het archief.

•	 Wat kun je allemaal nog meer doen met 
de beweging van een waterrad? Wat zou 
jij laten bewegen? Laat leerlingen ideeën 
verzinnen en een opstelling hiervan 
bouwen. Bijvoorbeeld met K’nex, lego of 
soortgelijk materiaal.
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1. Hoe kun je met water iets 
omhoog krijgen?

2. Welke situaties waarin iets 
of iemand omhoog gaat 
ken je?

3. Welke bewegingen kun 
je omzetten in andere 
bewegingen en hoe?

4. Hoe kun je een pallet 
stenen omhoog krijgen?

5. Hoe zorg je dat de pallet 
niet naar beneden kan 
vallen?

6. Hoe krijg je de pallet zo 
snel mogelijk zo hoog 
mogelijk?

7. Hoe kan de pallet weer 
veilig naar beneden?
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Volg je niet de lessenserie van het Techniektoernooi 2018?

Dan is het leuk een echt probleem als uitgangpunt te nemen. In 
veel ontwikkelingslanden is geen elektriciteitsnet door heel het land. 
Energie voor machines is vaak een probleem. Dat zou opgelost 
kunnen worden met waterkracht. Daarmee kunnen mensen 
makkelijker landbouwgrond bewateren, graan malen, planken zagen, 
andere machines aandrijven, etc. Ook in de bouw zou waterkracht 
kunnen helpen. Merk op dat dit met een waterrad zou kunnen, maar 
dat er ook veel andere oplossingen mogelijk zijn! Introduceer de 
ontwerpvraag:

Hoe kun je met behulp van water een pallet bakstenen omhoog 
krijgen?

OUDERS, VRIJWILLIGERS, EXPERTS

•	 Molenaar

•	 Geschiedkundige

•	 Interesse in geschiedenis / oude molens

•	 Waterkrachtcentrale, waterschappen

•	 Werktuigbouwkundige

•	 Civiel ingenieur

TU Delft & Meeple

SAMEN IN DE KLAS 

Scholen hebben met ouders prachtige expertise 
en inspiratie in huis. Ga de samenwerking aan! 
Samen in de klas moedigt scholen aan om 
ouders vanuit hun passie te laten bijdragen. Voor 
kinderen is het heel waardevol om binnen een 
échte context te werken. Het doet ertoe.

Samen in de klas is een initiatief van De Haagse Scholen, 
Librijn, Lucas Onderwijs, Stichting Montessori Onderwijs 
Zuid-Holland, Stichting Panta Rhei, Delftse Vereniging 
voor Montessori-onderwijs en ontwerpbureau Meeple. 
Bekijk op www.samenindeklas.nl meer inspirerende lessen. Deze les is ontwikkeld door ontwerpbureau Meeple
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