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Inhoud
Zijn jullie klaar voor de W&T Challenge 010? 

We gaan met elkaar Onderzoeken en Ontwerpen, 
lekker Dubbel O dus. De vindingrijkheid van de leerlingen 
spreken we aan. In deze lesbrieven vind je als leerkracht/ 
coach handige tools en toffe filmpjes voor je W&T-lessen.

Nu alleen nog een challenge kiezen. Succes!

Onderzoeken 
en Ontwerpen
Onderzoeken en ontwerpen centraal

Het doel van W&T Challenge 010 is dat 
leerlingen ervaren wat onderzoeken en 
ontwerpen is. Kinderen van 4 tot 12 jaar 
formuleren zelf hun vragen en problemen 
én ontwerpen daarvoor oplossingen. Je rol  
als leerkracht is die van coach/ begeleider.

Hoe doe je dat?

W&T Challenge 010 reikt je allerlei (online)
werkvormen aan, waarmee iedereen op een 
leuke en leerzame manier aan de slag kan. 
Per dag volg jij als coachende leerkracht 
aan de hand van de stappen in deze lesbrief 
het onderzoek- en ontwerpproces van je 
leerlingen. 

Er zijn online toffe filmclips te vinden en  
extra lesmaterialen. Je kunt hier op 
verschillende manieren mee werken.  
De één wil het gehele stappenplan 
gebruiken, de ander vindt de eerste drie 
stappen voldoende. Die keuze is aan jou 
en je leerlingen.

Alle filmclips en extra materialen zijn te 
vinden op www.wtchallenge010.nl
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1 O&O Onderwijs p. 3-8

3 Energie p. 18-19
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Onderzoeken

Vanuit eigen verwondering op zoek gaan, 
is de essentie van onderzoekend leren. Je 
geeft leerlingen de vrije ruimte om speels 
op verkenningstocht te gaan. Je stimuleert 
hierbij hun waarneming en verbeelding door 
het stellen van vragen. 

Belangrijk daarbij is het goed luisteren en 
doorvragen naar de ideeën en ontdekkingen 
van je leerlingen. 

Het gaat niet om de juiste oplossing, 
wel om het ontdekkingsproces van de 
leerling. De onderzoekscyclus is een handig 
hulpmiddel om de leerlingen hierbij 
te begeleiden. Deze bootst na hoe een 
wetenschapper aan de slag gaat. Om tot 
een goed onderzoeksproces te komen zijn 
er verschillende vaardigheden nodig. Meer 
weten over hoe je het beste kan begeleiden? 
Zie www.wtchallenge010.nl

Van verwonderen naar onderzoeken

Vaardigheden

De leerlingen leren vragen te stellen, te 
experimenteren en te zoeken naar het 
ongewone. Ze gebruiken elk zintuig om waar 
te nemen. Alles leggen ze vast. Met open 
blik verzinnen ze wat er kan gebeuren. Het 
analyseren van informatie doen ze door het 
in stukjes te hakken en zich te focussen op 

de essentie. De leerlingen zijn op zoek naar 
verbanden en verklaringen. Belangrijk is dat 
ze ideeën delen om elkaar aan te vullen en 
het begrijpelijker te maken voor iedereen.  
Ze mogen alles in twijfel trekken met (tegen)
bewijzen. En net zoals elke wetenschapper 
reflecteren ze op het proces.

Onderzoeksvaardigheden

De onderzoeksvaardigheden 
zijn ontwikkeld door 
Wetenschapsknooppunt EUR, 
Wetenschapsknooppunt 
TU Delft & Ontwerpbureau 
Meeple

Neem waar Gebruik je 
verbeelding

Trek in 
twijfel

Ontdek de
samenhang

Hak in 
stukken

Deel
ideeën

Wees
nieuwsgierig

Reflecteer

De onderzoekscyclus is ontwikkeld door Wetenschapsknooppunt T
U D

elft
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Ontwerpen

Door leerlingen zelf ideeën te laten bedenken 
en dit door te vertalen naar een tastbaar 
product, ontdekken ze dat er verschillende 
opties mogelijk zijn. Oplossingen, die zij zelf 
met hun W&T-team hebben bedacht en 
hebben uitgevoerd, geven zelfvertrouwen. 
Het maakt ze spelenderwijs ontwerpvaardig 
en leert ze open te staan voor ideeën en 
werkwijzen van anderen.  

Het resultaat van een ontwerpactiviteit is 
vaak een concrete schets of model. Dit kan 
afleiden van het proces. Als je luistert naar  
de verhalen achter het ontwerp, ontdek je  
de meest innovatieve ideeën van leerlingen. 
Bij ontwerpen gaat het echt om het proces. 
Tip: je kunt daarom beter focussen op de 
zeven belangrijke ontwerpvaardigheden,  
dan op het eindresultaat.

Van verbeelden naar realiseren

Leef je in

Denk alle 
kanten op

Durf uit te 
proberen

Bepaal je 
richting

Gebruik het 
proces

Deel 
ideeën

Breng 
ideeën tot 

leven

Prikkel je leerlingen om alle kanten op te 
denken. Ze gebruiken verhalen, tekeningen, 
modellen en prototypes om hun ideeën tot 
leven te brengen. Het is belangrijk dat de 
kinderen durven uit te proberen. Er zijn dus 
geen fouten, alleen leermomenten. Ook 
leren ze andermans ideeën te benutten en 

anderen hun ideeën te laten gebruiken.  
Bij het verzinnen verplaatsen de leerlingen 
zich in mensen of dieren en gaan op zoek 
naar hun wensen. Gedurende het proces 
doen ze aan convergeren en divergeren.  
Met als einddoel alles tot één geheel te 
maken.

Ontwerpvaardigheden

De onderzoeksvaardigheden 
zijn ontwikkeld door 
Wetenschapsknooppunt 
TU Delft & Ontwerpbureau Meeple

De onderzoekscyclus is ontwikkeld door Wetenschapsknooppunt T
U D
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De stappen W&T-week

Stap 1
De eerste dag staat in het teken van onderzoek. 
De leerlingen gaan (1) verwonderen, (2) 
verkennen en (3) onderzoek opzetten. De 
leerkracht wakkert de nieuwsgierigheid aan.

Stap 2
De tweede dag gaan de leerlingen (4) 
onderzoek uitvoeren en (5) concluderen.  
Ook starten ze met (1) probleem verkennen 
en (2) ideeën verzinnen en selecteren.

Stap 3
De derde dag staat in het teken van 
ontwerpen. De leerlingen gaan (3) concepten 
uitwerken en selecteren en (4) prototypes 
maken. Durf uit te proberen!

Stap 4
Nu de eerste prototypes zijn gemaakt, gaan 
de leerlingen hun ontwerpen (5) testen en 
optimaliseren. Vaak wordt het ontwerpproces 
weer doorlopen.

Stap 5
De laatste dag van de W&T-week! Het is tijd om 
de projecten te (6) presenteren. Wees creatief. 
Reflecteer niet alleen op het eindresultaat, het 
proces is misschien nog wel belangrijker. 
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66 Lesbrief
De lesbrief is toepasbaar op elk thema. Het biedt werkvormen aan  
om de leerlingen zelf aan de slag te zetten. De leerkracht is de coach 
en stimuleert de kinderen verder na te denken en te verbeteren. 

OntwerpenOnderzoeken
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Raadsel (5 min)

Begin de dag met het raadsel van de 
schoolposter ’Je gebruikt het allemaal. Je 
maakt het zelf. En het kan veel schoner’. 
Geef de leerlingen ruim de tijd om na te 
denken over het antwoord. 

Filmclips (10 min)

Speel de introfilm af en pauzeer deze  
voor interactie met de klas. Kies als klas 
een challenge! En speel de film van 
energie, lucht of verkeer af.

Wat  ga je doen?

Vragen stellen (10 min)

Begin met open vragen en stimuleer dat 
leerlingen vragen aan elkaar gaan stellen. 
Wat roept het onderwerp bij ze op? 
Waar denken ze aan? Wat zien ze voor zich? 
Focus daarbij op de hoe- of waarom-vragen. 
Als dat stokt dan doe je een plaatjesquiz.

W&T-teams (20 min)

Verdeel het klaslokaal in 2 hoeken: water en 
vuur. Laat de leerlingen een voorkeurshoek 
kiezen. Daarna vormen ze groepjes van 2 
leerlingen uit elke hoek en bedenken ze 
een teamnaam.

De challenge gaat van start! Geef aan elke 
leerling een Dubbel O-kaart, het stickervel 
en een deelnemersbandje. Het is nu tijd 
voor een toffe teamfoto. 
Meld als leerkracht het team aan via info@
wtchallenge010.nl en geef de teamnaam 
door met de leden en evt. die leuke 
teamfoto. De 1e sticker kan nu geplakt 
worden op de Dubbel O-kaart.

Naar buiten! (20 min)

Is het een winderige dag? Ga dan naar 
buiten voor de challenge Energie. Laat 
de leerlingen met een plastic zak de 
wind vangen of dansende blaadjes. Na 
het verzamelen, daag je de leerlingen uit: 
laat de blaadjes opnieuw dansen. Kunnen 
ze wind maken met hun eigen lichaam? 

Lesdoelen van vandaag
1

2

3

Stap 1: Verwonderen 
Stap 2: Verkennen  
Stap 3: Onderzoek 
              opzetten

Wat  heb je nodig?
Raadsel
Film 1: Introductie
Film gekozen challenge
Persona-poster 
Mindmap
Plaatjesquiz
W&T-sterren challenge
Bonusmateriaal

Poster
W&T-website
W&T-koffer
W&T-website
W&T-website
W&T-website
W&T-website
W&T-website

Kunnen ze met voorwerpen wind maken? 
Neem eventueel een haardroger mee. 
Waar kunnen ze dit voor gebruiken? 
Kunnen ze de blaadjes ermee laten 
bewegen? Lukt het niet? Wat als we de 
stekker in het stopcontact doen? Lukt het 
dan wel?

Voor de challenges Lucht en Verkeer 
kunnen de leerlingen ook naar buiten 
gaan. Zie pagina’s 20 en 22 voor inspiratie 
over welke vragen gesteld kunnen 
worden en hoe samen te werken.

Klaslokaalchallenge voor Energie (10 min)

De leerlingen gaan kijken in hun eigen 
klaslokaal of school. Wat gebruikt energie? 
En wat wekt energie op? Samen met de 
klas schrijven ze hun bevindingen op het 
bord. Probeer niet te veel uitleg te geven, 
daardoor gaan de kinderen zelf minder 
ontdekken. Samen met de klas doe je nu
de W&T-sterren challenge.

Persona-poster (20 min)
En? Kan het nog beter op jullie school? 
Bespreek het in de klas. Waar willen de 
teams meer over weten? Klassikaal wordt 
er een brainstorm gehouden. Tijdens de 
brainstorm hang je de Persona-poster 
op. Deze verschillende persona’s kunnen 
inspiratie bieden om vanuit andere 
perspectieven te leren denken. 

Stap 1 Onderzoeksdag
Wat maakt ze nieuwsgierig? Is er iets dat ze 
niet snappen aan het thema? Of willen ze 
meer weten over hoe mensen omgaan met 
het thema? Samen bepalen jullie wat de 
onderzoeksvraag van de klas wordt. 

Bronnen (10 min)

Nu de onderzoeksvraag bepaald is, gaan 
de leerlingen in teams bespreken welke 
vragen en aan wie ze vragen kunnen 
stellen. Deze vragen proberen ze thuis 
te stellen aan hun familie en vrienden. 
Afhankelijk van de type vraag kun je ook 
een simulatie met Lego of poppetjes 
maken. Zo kunnen de kinderen het 
probleem visualiseren en het zelf ervaren.

Afsluiting (2 min)

De 2e sticker kan door de leerlingen 
geplakt worden op de Dubbel O-kaart.

Alle lesmaterialen 
zijn online beschikbaar
Persona-poster is gebaseerd op de 
inspiratiekaarten van Ontwerpen 
in de klas, www.ontwerpenindeklas.nl/
do-it-yourself
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Filmclip (10 min)

Speel de film af en pauzeer deze voor 
interactiemomenten met de klas. Stem 
over het beste interview en leef jullie in.

Bronnen (10 min)

De leerlingen hebben thuis vragen gesteld 
over energie en gekeken hoe het bij hun 
thuis zit. Zij delen hun antwoorden met de 
klas. De leerkracht houdt alle antwoorden 
bij. Zijn er nog andere bronnen die de klas 

Wat  ga je doen?

kan raadplegen? Is er een antwoord wat 
vaak voorkomt of juist afwijkt? Waarom 
is dat zo? Samen met de klas wordt het 
finale antwoord bedacht op de vraag.  
Wat is de conclusie?

Ideeënstarter tekenen (15 min)

Nu de leerlingen meer kennis hebben over 
energie, gaan ze een probleem formuleren. 
Het is handig om een probleem te kiezen, 
waarvan: 
• je direct een beeld in je hoofd hebt; 
• direct een helder en duidelijk beeld is; 
• de omgeving extra ideeën kan 

stimuleren. 
• de leerlingen, hun ouders of de school 

tegenaan lopen als het gaat om 
duurzame energie?

De leerkracht maakt 3 verschillende 
tekeningen van het probleem: de 
ideeënstarters. Deel deze tekeningen uit 
aan elke leerling. Als je niet goed bent 
in tekenen, kun je ook kant-en-klare 
tekeningen opzoeken of afbeeldingen 
in je schets gebruiken.

Oplossingen tekenen (20 min)
Iedere leerling krijgt 3 vellen met elk één 
ideeënstarter. Herhaal de ontwerpvraag 
en laat de leerlingen starten. Elk tekent 
per vel één idee of oplossing, dus 3 
verschillende ideeën. Leerlingen die snel 
klaar zijn, werken hun ideeën verder uit.  
Of krijgen een nieuw vel voor extra ideeën.

Lesdoelen van vandaag
Stap 4: Uitvoeren 
Stap 5: Concluderen  
Stap 1: Ideeën verzinnen
Stap 2: Uitwerken

Stap 2 Dubbel O-dag

1

2

4

5

Wat  heb je nodig?
Film 2: Dubbel O
Persona-poster
Persona-kaarten
(V)logboek
Post-its
Grote A3 vellen
Ideeënstarter
Bonusmateriaal

Poster
W&T-koffer
W&T-website
W&T-website
Zelf regelen 
Zelf regelen
Zelf regelen
W&T-website

Leef je in (20 min)

Na deze ronde van ideeën richt je de 
aandacht op de Persona-poster. De 
leerlingen krijgen nog wat vellen papier. 
Ze kiezen nu 3 karakters uit. Wat voor 
oplossing kan heel goed voor hen werken? 
Of wat zouden zij doen of bedenken?

Beste idee kiezen (15 min)

Laat de leerlingen in tweetallen hun 
ideeën delen en bespreken. Elke leerling 
bespreekt zijn eigen ideeën. Hierna 
kiezen ze hun meest bijzondere idee uit. 
Benadruk kort dat de tweetallen samen 
doen met de ideeën. Zowel de ideeën van 
de één als die van de ander zijn nu van 
hen allebei. Geef ze de suggestie dat een 
gekozen idee ook een combinatie van 
elementen uit twee ideeën mag zijn.

Presenteren (30 min)

Geef alle teams om de beurt de 
gelegenheid om hun idee te presenteren 
aan de hand van hun tekening. Bij 
voorkeur voor de klas en met applaus als 
afsluiting! Na elke presentatie kiest de juf 
een karakter uit van de Persona-poster. 
Hoe werkt het idee voor dit karakter?  
Of wat zou dit figuur nog toevoegen?

Afsluiting van de dag (2 min)

De 3e sticker kan nu door de leerlingen 
geplakt worden op de Dubbel O-kaart. Alle lesmaterialen 

zijn online beschikbaar
Bron werkvormen stap 3 t/m 7: 
Ontwerpen in de klas, www.
ontwerpenindeklas.nl/do-it-yourself
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Filmclip (5 min)

Speel de film af en pauzeer deze voor 
interactiemomenten met de klas. 
Denk alle kanten op en wees een 
ware Dubbel O. Voor zowel dag 3 als 
dag 4 is er een film om de dag 
mee op te starten.

Wat  ga je doen?

Verzinnen door maken (30 min)

Het ontwerpproces loopt vaak door elkaar 
heen. Zo verzinnen de leerlingen door te 
maken en door te zien wat wel en niet 
werkt bij het testen en optimaliseren. 
Vaak worden de stappen meerdere keren 
doorlopen. Dag 3 en 4 staan allebei in het 
teken van het ontwerpproces.

Verzamel het knutsel- en tekenmateriaal 
en zorg dat dit beschikbaar is voor alle 
teams. Vraag de kinderen om drie of meer 
ideeën te maken met de beschikbare 
materialen. Laat ze in de flow komen en 
stel veel open vragen:

• Wat zie je? 
• Wat hoor je? 
• Wat voel je? 
• Wat valt je op?
• Wat voor materialen zijn er? 
• Wat zijn de verschillen en de 

overeenkomsten?
• Wat kun je er allemaal mee? 
• Wat voor bijzonders ontdek je?

Snelle prototypes (10 min)

Loop rond en vraag de leerlingen wat voor 
ontdekkingen ze hebben gedaan. Wat 
vinden ze heel erg goed aan hun ontwerp? 
Wat kan beter? Welk ontwerp vinden zij 
zelf het beste? 

Lesdoelen van vandaag
Stap 3: Concepten 
 uitwerken 
Stap 4: Prototypes 
 maken
Stap 5: Testen en 
 optimaliseren

Stap 3 & 4 Ontwerpdagen Verbeteren (30 min)
Het beste ontwerp werken de leerlingen 
verder uit. Ze verbeteren hun prototype.

• Is het sterk genoeg? 
• Past alles erin? 
• Moet het groter of kleiner?
• Is het makkelijk te gebruiken? 
• Kan er nog iets worden toegevoegd? 
• Willen ze het ontwerp ook nog met 

ander materiaal proberen te bouwen?
• Is er nog een andere oplossing 

mogelijk?

Wijs de leerlingen op de Persona-
poster. Ook kun je de Persona-kaarten 
downloaden en uitgeprint op tafel leggen. 
Zij gaan kijken vanuit wie ze denken om te 
checken of hun ontwerp werkt.

• Voor wie niet?
• En waarom is dat zo?
• Kunnen ze nog iets toevoegen zodat 

het voor iedereen werkt? 
• Of is het voor één hele specifieke 

doelgroep?

Dag afsluiting (2 min)

De 4e en 5e sticker kunnen elk aan het 
eind van de ontwerpdagen door de 
leerlingen geplakt worden op hun Dubbel 
O-kaart. Wil je als trotse coach veel foto’s 
of filmpjes maken van het ontwerpproces? 
Met het insturen van foto’s kunnen de 
teams meedoen aan de online finale.

4 3

5

Wat  heb je nodig?
Film 3 voor dag 3
Film 4 voor dag 4
Papier en karton
Post-its en stiften
Persona-poster
Persona-kaarten
Bouwmaterialen zoals:

W&T-website
W&T-website
Zelf regelen
Zelf regelen
W&T-koffer
W&T-website
Zelf regelen

satéprikkers, paperclips, elastiek, 
touw, schilderstape, ijzerdraad, piep-
schuim, foam, oude producten, Knex

Bron werkvormen stap 2 t/m 4: 
Ontwerpen in de klas, 

www.ontwerpenindeklas.nl/do-it-yourself
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Wat  ga je doen?

Laat ze een aantal zinnen afmaken. Zoals:

Vraag een paar van de luisterende 
leerlingen om een reactie. 
Hebben zij tops of tips? Was alles 
duidelijk? Kunnen ze het navertellen?

Presentatie maken (20 min)

Alle teams gaan hun idee aanprijzen. De 
teams mogen zelf weten wat ze bij hun 
presentatie gebruiken. Denk aan hun 
prototype en aan tekeningen die gemaakt 
zijn. Geef de teams tijd om een korte 
presentatie (pitch) voor te bereiden. 

Laat ze de wie-, wat-, waar-, waarom- 
en hoe-vragen goed beantwoorden en 
nadenken over wanneer ze wat van hun 
tekening, foto’s of presentatie laten zien.
Gebruik het laatste deel van de les om te 
pitchen voor elkaar. Hou de vaart erin. 

Alternatief: maak een tentoonstelling. 

Lesdoelen van vandaag
Stap 6: 
Presenteren

Stap 5 Presentatiedag

Wat  heb je nodig?
Film 5
Film Energizer
Vakjesvellen of papier
Tekenspullen

W&T-website
W&T-website 
Zelf regelen
Zelf regelen

Presentatie oefenen (30 min)
Nu de presentatie is gemaakt, bepalen 
de leerlingen bepalen wie wat vertelt. 
Ze hakken hun verhaal op in stukjes 
en zorgen ervoor dat ieder ongeveer 
evenveel zegt. Samen oefenen ze hardop 
hun verhaal. Was iedereen enthousiast? 
Hebben ze een coole teamintroductie?  

Presentatie geven (60 min)

En dan is nu het moment echt 
aangebroken. De leerlingen presenteren 
hun onderzoek en ontwerp. Na alle 
presentaties stemmen zij op het team met 
het leukste idee. Neem de presentaties op, 
maak filmclips en stuur alles in. Wie weet 
winnen jullie de W&T Challenge 010!

Afsluiting van de W&T Challenge 010

De laatste sticker kan door leerlingen 
geplakt worden op de Dubbel O-kaart.
De W&T Challenge 010 is ten einde. Doe 
je volgend jaar weer mee aan de volgende 
editie? Kijk op www.wtchallenge010.nl

66

Deel nu de oorkondes van de 
W&T-koffer uit! Schrijf de naam 
van de leerling erop. Rotterdam 
 is weer een jonge onderzoeker 

en ontwerper rijker.

Klaar met de challenge?

Filmclip(10 min)

Speel de film af en pauzeer deze voor 
interactiemomenten met de klas. Doe mee 
met de hooligan en steel het podium.

Energizer (5 min)

Na een tijd van bezinning is het tijd voor 
wat speelse energie! Doe de energizer van 
de film en laat de energie stromen.

Presenteren kun je leren (20 min)

Goede sprekers worden niet geboren, 
maar gemaakt. Het is een kwestie van veel 
oefenen. Nodig de teams uit voor de klas 
met hun prototypes in de hand. 

• Het eerste idee was ...
• Het probleem dat we willen oplossen is ...
• De handigste oplossing was ...
• Wat niet goed werkte was …, daarom 

hebben we …
• Wat we hebben gemaakt werkt, omdat …
• We hebben geleerd dat … 
• Het leukste om te doen was …, omdat …
• De samenwerking in ons team was ..., 

omdat … 

Bron werkvorm stap 3
www.ontwerpenindeklas.nl/do-it-yourself

16 17



Energie
We gebruiken én maken allemaal energie. Het thema Energie is actueel.
De oude manieren van energie opwekken zijn vervuilend en niet goed 
voor de aarde. In deze challenge gaan de leerlingen kijken hoe energie 
schoner en duurzamer kan worden opgewekt, zowel thuis als op school.

Grej of the day

Het volgende raadsel heb je samen 
opgelost in de klas: ’Je gebruikt het 
allemaal. Je maakt het zelf. En het kan 
veel schoner’. Op de website hebben we 
een speciale Grej of the day met Greta 
Thunberg voor als je een verdiepingsslag 
wilt slaan. Een Grej of the day is extra leukl 
als je met de leerlingen bespreekt wat ze 
hun ouders thuis gaan vertellen.

Schooltv

Schooltv is een geweldige bron voor 
de leerlingen in hun onderzoek. 
Zodra ze ‘energie’ zoeken, komen er 
veel verschillende aspecten van de 
energietransitie langs. 

Eneco energietransitie

Wil je meer doen met de energietransitie? 
Dan heeft Eneco gratis lesmateriaal 
ontwikkeld. Dit kan een handige bron 
zijn voor de leerlingen in hun onderzoek. 
Daarnaast zijn er leuke proefjes voor als je 
de aandacht wilt vangen: www.eneco.nl/
over-ons/wat-we-doen/energieles/

Greenpeace Educatie

Greenpeace heeft gratis materiaal 
gemaakt dat weinig voorbereidingstijd 
vergt. Naast nuttige informatie, zijn er ook 
spellen en knutselplaten beschikbaar.
www.greenpeace.org/nl/lesmaterialen/

Schooldakrevolutie

Schooldakrevolutie heeft films, quizes, 
werkbladen en zelfs voorleesboekjes 
online beschikbaar voor de klas. Ook zijn 
er fysieke boeken te bestellen voor de 
boekenkast op school. 
schooldakrevolutie.nl/educatie/

De lesbrief is toepasbaar 
op elk thema. Hier vind je 
handige tips specifiek gericht 
op het thema Energie
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Hoe schoon is onze lucht? In deze uitdaging denken leerlingen na over lucht-
vervuiling en hoe ze kunnen zorgen voor schonere lucht. Ze verzinnen een 
eigen onderzoeksvraag en onderzoeken de luchtkwaliteit in de stad, denken 
na over het gedrag van mensen of over de impact van luchtvervuiling. 

Lucht

Grej of the day

’Je ziet het niet. Je voelt het wel. En je 
kunt niet zonder’. Het raadsel van de 
postercampagne kan je ook gebruiken 
in de challenge. Op de website 
hebben we een speciale Grej of the 
day over Windmolens voor als je een 
verdiepingsslag wilt slaan. Een Grej of the 
day is extra leuk als je met de leerlingen 
bespreekt wat ze hun ouders thuis gaan 
vertellen.

Naar buiten!

Prikkel de zintuigen van de leerlingen. 
Laat ze de lucht in- en uitademen. Voelt 
het fris? Hoe ruikt het? Is het anders als 
je bij een boom staat of dichter bij de 
weg? Kan je zien dat de lucht bij de weg 
meer vervuild is? Waar kun je dat zien? Je 
kan een meetapparaat aanvragen bij de 
tweede W&T Challenge 010 in 2022. Er is 
een beperkte oplage dus wees er snel bij.

Kant- en klare ontwerples
Wil je meer ondersteuning bij het 
verzinnen van ideeën, kijk dan op www.
ontwerpenindeklas.nl/schone-lucht

Luchtkwaliteit

Laat de leerlingen onderzoeken hoe 
schoon de lucht is in hun omgeving! 
Verzamel kaarten, meetgegevens en 
overzichten. 

Luchtmeetnet
www.luchtmeetnet.nl/

Longfonds
www.longfonds.nl/gezondelucht/

BreatheLife
www.breathelife2030.org/nl/

Milieudienst Rijnmond
www.dcmr.nl/themas/luchtkwaliteit

Meer over luchtvervuiling

Voor het onderzoek is er veel online 
materiaal beschikbaar. Denk aan 
leuke filmpjes van schooltv, maar 
ook boeken en animaties over 
milieuvervuiling. 

De lesbrief is toepasbaar 
op elk thema. Hier vind je 
handige tips specifiek gericht 
op het thema Lucht

Extra materialen en 
minichallenges zijn 

beschikbaar op 
www.wtchallenge010.nl
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Ken je dat? Dat je wilt oversteken en dat iedereen maar door blijft rijden? 
Dat je halverwege het zebrapad van de andere rijrichting geen voorrang krijgt? 
In deze uitdaging gaan leerlingen op zoek naar onveilige situaties op weg van 
huis naar school of de BSO. Ze doen onderzoek naar onveilige situaties en 
ontwerpen oplossingen om de weg veiliger te maken. 

Verkeer

Grej of the day

’Je komt naar school. Je gaat naar huis. 
En je neemt hieraan deel.’ Het raadsel van 
de postercampagne kan je ook gebruiken 
in de challenge. Op de website hebben we 
een speciale Grej of the day over Verkeer 
voor als je een verdiepingsslag wilt slaan. 
Een Grej of the day is extra leuk als je met 
de leerlingen bespreekt wat ze hun ouders 
thuis gaan vertellen.

Naar buiten!

Prikkel de zintuigen van de leerlingen. 
Allereerst het zicht. Één van de kinderen 
pakt een fiets. Jij als leerkracht gaat samen 
met een leerling staan. Jullie kijken allebei 
recht vooruit. Vervolgens gaat een andere 
leerling langs jullie fietsen. De rest van de 
klas let op, want jullie gaan roepen zodra 
de fietsende leerling in jullie ooghoeken 
verschijnt. Wat denken de leerlingen 
vooraf? Wie ziet de fiets als eerste? 
En wat gebeurt er? Is het toeval dat 
de leerkracht eerder de fiets ziet? 
Of ervaren meerdere leerlingen dat 
ze het later zien? 

Ook kun je het gehoor en de reuk 
prikkelen. Welke voertuigen hoor je 
makkelijk aankomen? Welke zijn lastiger? 
Welke voertuigen ruik je al op afstand?

Kant- en klare ontwerples

Wil je meer ondersteuning bij het 
verzinnen van ideeën, kijk dan op www.
ontwerpenindeklas.nl/veilig-onderweg/

Film

Er is veel materiaal over verkeer 
beschikbaar op schooltv. Ook is er 
onlangs een leuke reeks uit gekomen 
over veilig verkeer van de ANWB, 
genaamd #elkkindveiligopdefiets. 
Hierin zitten ook vragen verwerkt en 
experimentjes. 

ANWB
www.youtube.com/hashtag/
elkkindveiligopdefiets

De lesbrief is toepasbaar 
op elk thema. Hier vind je 
handige tips specifiek gericht 
op het thema Verkeer
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Mede mogelijk gemaakt door
W&T Challenge 010 is een initiatief van de gemeente Rotterdam. 

De organisatie is in handen van Kind en Onderwijs Rotterdam en Creative Desk. 

De onderzoeks- en ontwerpvaardigheden zijn ontwikkeld door de Erasmus Universiteit, 
Wetenschapsknooppunt TU Delft en ontwerpbureau Meeple. De uitdagingen 
van eerdere edities zijn ontwikkeld door ontwerpbureau Meeple en DOENK. 

De W&T-koffer, W&T TV en online identiteit zijn ontwikkeld door Creative Desk.
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