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bovenbouw

middenbouw

onderbouw

focus op
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leerkracht

ouder/externe

LEERDOELEN 

•	 ..

NODIG

•	 ..

3x	45	min

Leerlingen denken na over luchtvervuiling. Ze verzinnen voor 
verschillende persona’s hoe zij kunnen zorgen voor schonere lucht.

NODIG

•	 twee	A3	vellen	en	stift	per	leerling

•	 bijlage	personakaarten

•	 bijlage	impactkaarten

LEERDOELEN 

•	 inleven	in	gevoelens	anderen	(kerndoel	34)

•	 leren	met	zorg	om	te	gaan	met	het	milieu	
(kerndoel	39)

•	 oplossingen	voor	technische	problemen	
verzinnen,	maken	en	proberen	(kerndoel	45)

•	 strip	maken	om	informatie	over	te	brengen	
(kerndoel	5	en	54)

4 Kiezen	-	Welk	idee	is	de	beste	
oplossing	voor	welke	persoon?

3 Verzinnen	-	Hoe	kan	...	zorgen	
voor	schonere	lucht?

2 Verkennen	-	Hoe	vervuilen	
mensen	(onbedoeld)	de	lucht?

1 Verkennen	-	Hoe	schoon	is	
onze	lucht?	

Schone lucht
i.s.m. W&T Challenge 010, RTTP & Stichting DOENK

15

15

30

5 Delen	-	In	een	strip	laten	zien	
hoe	het	idee	werkt

45

30
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VOORBEREIDING 

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

•	 Tip!	Deze	les	is	ook	op	te	delen	in	drie	kortere	activiteiten	van	45	minuten	(1+2,	3+4	en	5)

•	 Verdeel	de	klas	in	teams	van	3	tot	4	leerlingen	die	bij	elkaar	aan	tafel	zitten.

•	 Print	bijlage	personakaarten	(exclusief	de	laatste	pagina)	voor	elk	team.	Snijd	de	kaarten	los.	NB	Print	voor	
extra	uitdaging	of	als	je	leerlingen	vooraf	onderzoek	laat	doen	naar	luchtvervuiling	de	lege	personakaarten	
op	de	laatste	pagina.

•	 Print	bijlage	impactkaarten	één	keer	en	knip	de	kaarten	los.

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 VERKENNEN - VOORKENNIS OPHALEN

Vertel	kort	wat	jouw	achtergrond	is	en	geef	de	leerlingen	gelegenheid	om	daar	wat	vragen	over	te	stellen.	
Bespreek	een	aantal	van	de	onderstaande	vragen	met	de	leerlingen.	Sluit	aan	bij	je	eigen	achtergrond,	bij	het	
thema	en	eventueel	eerdere	lessen	in	de	klas.

•	 Hoe	schoon	is	onze	lucht?	In lucht kunnen allerlei kleine deeltjes terecht komen. Soms is dat niet zo erg, 
als het om waterdamp of zoutdeeltjes uit de zee gaat. Maar veel deeltjes die in de lucht komen zijn on-
gezond.  Voor ons omdat we de lucht inademen en voor de natuur omdat schadelijke stoffen van verder 
weg met de lucht mee naar natuurgebieden kunnen komen. De schadelijke deeltjes in de lucht zijn heel 
klein. Soms zie je wel dat de lucht vies is door rook of smog, maar de lucht kan ook heel vies zijn zonder 
dat je iets ziet. De belangrijkste schadelijke stoffen zijn roet, stikstofdioxide (NO2), ozon en fijnstof. Roet 
komt vooral uit dieselmotoren en fabrieken.

•	 Wat	is	smog	en	hoe	ontstaat	het?	In hele grote steden in het buitenland hebben ze er last van. Smog. 
Een dikke gele deken over de stad. Soms komt het ‘s zomers ook in Nederland voor. Smog bestaat voor-
namelijk uit ozon (O3). Hoog in de atmosfeer zit ook ozon (de ozonlaag): daar beschermt het ons tegen 
schadelijke UV-straling. Maar voor ons om ozon in te ademen is ongezond. Ozon wordt onder invloed 
van zonlicht gevormd uit andere schadelijke stoffen die het verkeer en de industrie uitstoten. Bij hoge 
temperatuur, veel zonlicht en weinig wind kan de ozonconcentratie oplopen en krijg je smog. Daarom 
komt smog bij ons vooral in de zomer voor. Smog kun je vooral voorkomen door te zorgen dat er minder 
schadelijke stoffen in de lucht zitten.

•	 Wat	is	fijnstof?	Fijnstof is een verzamelnaam voor deeltjes die superklein zijn. Honderd keer zo klein als 
een millimeter of nog kleiner. Dan houdt het slijmvlies in je neus de deeltjes niet meer tegen en adem je 
ze in. Zo komen ze in je longen terecht. Verkeer zoals auto’s, vrachtwagens, bussen en schepen zorgt 
voor veel fijnstof. Vooral door de uitlaatgassen. Maar ook door het remmen en het afschuren van rubbe-
ren banden en het wegdek. Opstijgende en dalende vliegtuigen zorgt ook voor veel fijnstof. Andere grote 
oorzaken van fijnstof zijn fabrieken en elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen of biomassa. Ook 
mensen thuis kunnen er wat van. Als je gas gebruikt voor het koken en voor het verwarmen van je huis 
levert dat ook fijnstof op. Sowieso komt er bij het koken fijnstof vrij, vooral als je bakt of frituurt. En hout-
kachels, open haarden, vuurkorven, barbecue, sigarettenrook en vuurwerk zorgen ook voor veel fijnstof.

•	 Wat	betekent	luchtvervuiling	voor	je	gezondheid?	Fijnstof en ozon (smog) kunnen tijdelijk klachten ver-
oorzaken aan de ogen, neus of luchtwegen. Denk aan droge ogen, hoesten, een droge keel of kortade-
migheid. Maar het kan ook blijvende longklachten geven, zoals een minder goede longfunctie. Ernstige 
smog kan bovendien hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid veroorzaken. Luchtvervuiling is vooral een 
probleem als je al een ziekte aan je luchtwegen of je hart hebt. Die ziekte kan nog erger worden door de 
luchtvervuiling.

15
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2 VERKENNEN - PERSONA’S MAKEN

Veel	mensen	willen	best	 iets	doen	voor	 schonere	 lucht,	maar	ze	weten	niet	hoe	óf	 ze	 vinden	het	 lastig	
om	hun	gedrag	aan	te	passen.	Er	is	niemand	die	de	lucht	vervuilt	omdat	hij	de	lucht	wíl	vervuilen!	Mensen	
hebben	behoeftes:	ze	willen	een	fijn	leven	en	daar	zijn	dingen	voor	nodig.	

•	 Welke	behoeftes	hebben	jullie? Je wil naar clubjes en familie kunnen reizen, ook met 
de auto als dat nodig is. Je wil slapen in een bed, kleding en schoenen aan. Hiervoor 
moeten fabrieken draaien en spullen worden vervoerd. Enzovoort. 

Voor	goede	oplossingen	voor	het	probleem	moeten	we	dus	zorgen	dat	we	aan	die	behoeftes	
voldoen,	maar	dan	op	een	manier	die	de	lucht	minder	vervuilt.	

PERSONA’S MAKEN

•	 Vertel	dat	de	leerlingen	persona’s	gaan	maken	en	aanvullen:	een persona is een verzonnen figuur 
die symbool staat voor meerdere mensen. Ontwerpers gebruiken persona’s om zich beter in te 
leven in de mensen waarvoor ze ontwerpen. Het helpt ook voor een goed overzicht. Met name als 
je met veel mensen tegelijk rekening wilt houden tijdens het ontwerpen.	De	leerlingen	werken	zo	
aan	de	ontwerpvaardigheid	‘Leef	je	in’.	Ze	verplaatsen	zich	in	andere	mensen	en	gaan	op	zoek	naar	
wat	zij	nodig	hebben	en	naar	wat	zij	graag	willen.

•	 Geef	elk	team	een	set	personakaarten.	Vraag	de	teams	om	de	persona’s	op	de	kaarten	aan	te	vullen	
door	te	tekenen	en	te	schrijven.	De	leerlingen	proberen	de	persona	levensecht	te	maken,	alsof	ze	
de	persona	echt	kennen.	

Help	leerlingen	meedenken	welk	gedrag	zorgt	voor	de	vieze	lucht	en	waarom	deze	persoon	dit	doet.

3 VERZINNEN MET PERSONA´S

Dit	is	de	ontwerpvraag:

Hoe kan ... zorgen voor schonere lucht in de stad?

Leg	uit	dat	de	leerlingen	oplossingen	gaan	verzinnen	voor	deze	ontwerpvraag.	Op	de	stippeltjes	vullen	ze	
elke	keer	een	andere	persona	in.

Introduceer	kort	de	drie	belangrijkste	regels	bij	verzinnen:

•	 Alles	mag;	verzin vooral gekke, wilde ideeën. Daardoor bedenk je vaak de beste oplossingen.

•	 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 en erop voortborduren mag en is juist 
goed.

Geef	elke	leerling	een	vel	A3-papier	en	een	stift.	Vraag	de	leerlingen	om	het	vel	papier	in	twaalf	vakjes	te	
vouwen.	De	leerlingen	werken	in	teams.	Start	met	ideeën	verzinnen:
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VAKJESVEL MET PERSONA´S

•	 Ideeën verzinnen;	elke	leerling	pakt	één	persona	en	vult	deze	op	de	stippeltjes	in	bij	de	ontwerpvraag.	
Elke	leerling	tekent	een	idee	in	een	vakje.	

•	 Leerlingen	kunnen	nu	een	nieuw	idee	voor	deze	persona	in	een	volgend	vakje	tekenen	en	schrijven.	
Ze	mogen	ook	een	nieuwe	persona	pakken.	

•	 Doorschuiven;	elk	leerling	heeft	nu	twee	á	drie	ideeën	en	schuift	zijn	vel	door	naar	zijn	linkerbuur.

•	 Herhalen;	herhaal	het	 ideeën	verzinnen	en	doorschuiven	 totdat	elke	 leerling	zijn	beginvel	weer	
voor	zich	heeft.	NB	Op	elk	vel	tekenen	de	leerlingen	nieuwe	ideeën.	Niet	dezelfde	ideeën	als	eerder		
dus.	Ze	kunnen	zich	laten	inspireren	door	de	ideeën	die	al	op	het	vakjesvel	staan.

Stimuleer	de	leerlingen	om	zoveel	mogelijk	ideeën	te	verzinnen.	In	zoveel	mogelijk	verschillende	richtingen.	
Hoe	meer	hoe	beter.	Dan	 is	de	kans	op	originele	 ideeën	het	grootst!	Stimuleer	de	 leerlingen	om	zoveel	
mogelijk	ideeën	te	verzinnen.	In	zoveel	mogelijk	verschillende	richtingen.	Hoe	meer	hoe	beter.	Dan	is	de	
kans	op	originele	ideeën	het	grootst!

4 KIEZEN MET PERSONA´S

De	leerlingen	blijven	werken	in	teams.	Ze	gaan	met	hun	team	een	keuze	maken	voor	één	idee.	Ze	kiezen	
samen	eerst	voor	welke	persona’s	ze	een	oplossing	willen	uitwerken.	Dit	biedt	een	goede	mogelijkheid	tot	
differentiatie:	het	is	moeilijker	als	je	meer	persona’s	kiest.	Laat	elk	team	2	tot	6	persona’s	kiezen.

Het	team	kijkt	naar	de	eerste	gekozen	personakaart	en	bedenkt	welk	idee	de	beste	oplossing	is	voor	deze	
persona.	Dat	 idee	krijgt	drie	punten.	Het	één-na-beste	idee	voor	die	persona	krijgt	één	punt.	Zo	kijkt	het	
team	naar	alle	persona’s.	

Welk	idee	past	het	best	bij	alle	gekozen	persona’s?	Dat	kan	het	idee	met	de	meeste	punten	zijn.	Maar	dat	
hoeft	niet	altijd;	bijvoorbeeld	als	dat	idee	voor	één	persona	echt	niet	geschikt	is.	Ideeën	combineren	mag!

5 DELEN MET STRIP

Geef	de	teams	een	vel	A3-papier	en	stiften.	Vraag	de	 leerlingen	om	te	 laten	zien	hoe	hun	gekozen	 idee	
werkt.	Optioneel:	kies	een	impactkaart	uit	en	laat	in	jullie	strip	zien	hoe	jullie	oplossing	deze	mensen	helpt.

Handig	 om	 elk	 teamlid	 een	 stukje	 van	 de	 strip	 te	 laten	maken	 op	 een	 klein	 vel	 papier.	 Iedereen	 is	 dan	
betrokken!	Hang	de	strips	op,	zodat	leerlingen	hun	ideeën	kunnen	delen	met	elkaar	en	hun	ouders.	

Geef	de	leerlingen	tips	vanuit	je	eigen	achtergrond	bij	het	tekenen	en	schrijven.	Help	ze	hun	oplossing	en	de	
impact	daarvan	goed	uit	te	leggen.
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OUDER, VRIJWILLIGER, EXTERNE

•	 werkzaam	in	de	gezondheidszorg

•	 werkzaam	op	het	gebied	van	mobiliteit																																			

	 en	logistiek	 	

•	 werkzaam	 op	 het	 gebied	 van	 duurzaamheid,	
milieu,	natuurbescherming

•	 als	je	zelf	de	luchtkwaliteit	meet,	zelf	actief	bent	
op	het	gebied	van	schone	lucht	of	zelf	veel	 last	
hebt	van	luchtvervuiling

W&T CHALLENGE010 

De	 wtchallenge010.nl	 is	 dé	 wetenschap	 en	
technologie	 challenge	 voor	 Rotterdamse	
basisscholen	 en	 BSO’s.	 De	 challenge	 daagt	
kinderen	 uit	 om	op	 een	 speelse	manier	 aan	 de	
slag	te	gaan	met	onderzoeken	en	ontwerpen	en	
zorgt	 ervoor	 dat	 leerkrachten	 vertrouwd	 raken	
met	W&T	in	de	klas.	

Stichting DOENK in 
opdracht van het 
Rotterdams Techniek 
en Technologiepact. Deze les is ontwikkeld door ontwerpbureau Meeple

SUGGESTIES VOOR MEER LESSEN

Vooraf

•	 Onderzoek	het	probleem	van	luchtvervuiling	door	informatie	te	zoeken	in	boeken	en	online.	

•	 Kijk	op	https://www.luchtmeetnet.nl	hoe	het	staat	met	de	luchtvervuiling	in	jouw	buurt.	Sommige	
mensen	 meten	 ook	 zefl	 de	 lucht	 in	 hun	 straat.	 Nodig	 zo	 iemand	 of	 de	 lokale	 afdeling	 van	
luchtwachters	uit	om	hier	meer	over	te	vertellen.

•	 Interview	mensen	over	hun	redenen	om	bijvoorbeeld	de	auto	te	gebruiken,	iets	te	laten	bezorgen,	
met	het	vliegtuig	op	vakantie	 te	gaan,	etc.	Vraag	door	naar	het	waarom.	Wat	zit	er	achter?	Tijd	
besparen,	is	fietsen	niet	(meer)	mogelijk,	is	het	te	ver	of	moeten	er	te	veel	spullen	mee?

•	 Houd	enquêtes	bij	school	onder	ouders	en	leerkrachten.	Hoe	gaan	ze	naar	hun	werk?	Hoe	brengen	
ze	hun	kinderen	naar	school?	Hoe	gaan	ze	op	vakantie?	Wat	doen	ze	als	ze	een	dagje	weg	gaan?	
Hoe	doen	ze	hun	boodschappen?	Verwerk	de	verzamelde	gegevens	in	grafieken.	Als	verdieping	
kun	je	leerlingen	vragen	om	van	te	voren	hier	voorspellingen	over	te	doen	en	achteraf	conclusies	
te	laten	trekken.	

Achteraf

•	 Hang	de	strips	op	een	goed	zichtbare	plek	in	de	school	op	en	vraag	ouders	of	andere	leerlingen	om	
feedbackbriefjes	in	te	vullen	en	erbij	te	hangen	(of	in	te	leveren).

•	 Geeft	de	leerlingen	gelegenheid	om	hun	ideeën	verder	uit	te	werken	en	testen.	Wat	werkte	goed?	
Wat	werkte	niet?	Kun	je	nog	wat	verbeteren	of	toevoegen	aan	het	idee?


