
 

 
Begin met het antwoord. Laat kinderen vragen verzinnen 

die leiden tot alleen dat antwoord. 

 

Het antwoord is: 

 

hamer 

 

Welke vragen kun je stellen? 

 
Bepaal het omgekeerde. Plaats woorden als (kan) niet, 

(zal) nooit in een opdracht 

In wat voor gebouw kun je 

niet een school hebben? 

 
Stel de kinderen een ‘Wat als...’ vraag. Laat kinderen 

oorzaken en gevolgen benoemen. 

Wat als… 

het schoolgebouw gemaakt 

was van snoep en koek? 

 
Laat kinderen de eigenschappen van twee voorwerpen 

die niet bij elkaar horen benoemen. Laat kinderen 

eigenschappen combineren zodat een nieuw voorwerp 

ontstaat. 

Pak drie voorwerpen: een uit 

de keuken, een uit de 

slaapkamer en een uit de 

badkamer. 

 

Verzin met de 3 voorwerpen 

een nieuw voorwerp. 

 
Laat kinderen woorden bedenken die beginnen met de 

letters A t/m Z en die op de één of andere manier te 

maken hebben met een bepaalde categorie of met een 

bepaald onderwerp. 

Het thema is bouwen. 

Bedenk bij elke letter van 

het alfabet een woord dat 

te maken heeft met het 

thema bouwen. 

 

De a is van architect. 

De b is van baksteen. 

Etc. 
 

 

 
Doe een lachwekkende uitspraak of stelling. Laat 

kinderen argumenten verzinnen om de stelling aannemelijk 

te maken. 

De stelling is: 

 

Je hebt geen schoolgebouw 

nodig, ik kan prima buiten les 

krijgen. 

 

Geef argumenten om deze 

stelling aannemelijk te maken. 

 
Vraag kinderen op hoeveel verschillende manieren ze een 

bepaalde activiteit kunnen doen. 

Op hoeveel verschillende 

manieren kun jij op je stoel 

zitten? 

 
Laat kinderen uitvindingen ontwerpen. Stimuleer ze om 

ongebruikelijke manieren en materialen te gebruiken. 

Ontwerp een schoolgebouw 

van Lego of ander 

speelmateriaal. 

 

Ontwerp een handenwassen-

apparaat.  

 
Vraag kinderen om overeenkomsten te noemen van twee 

duidelijk verschillende voorwerpen. 

Wat is er hetzelfde aan een 

gereedschapskist en een 

rugzak? 

 
Laat kinderen voorspellen hoe bepaalde voorwerpen, 

situaties of omstandigheden er in de toekomst uitzien. 

Heel veel dingen gaan op 

school met digitale middelen: 

bijvoorbeeld het digibord, de 

iPad en de B-bot. Wat is er 

over 10 jaar nog meer zo, 

denk je? 

 

 

 

 



 
Leg de kinderen een stelling of uitspraak voor die 

normaal gesproken niet ter discussie staat en dus staat 

als een huis. Laat de kinderen de stelling ontkrachten 

door andere manieren te bedenken om met de situatie 

om te gaan. 

De stelling is: 

Een school wordt altijd 

gebouwd op land. 

 

Ontkracht de stelling en 

bedenk een manier om ermee 

om te gaan. 

 

Bijv. het kan ook op zee en 

dan varen er bootjes af en 

aan. 

 
Laat kinderen alledaagse voorwerpen verbeteren door de 

volgende handelingen: Vervormen / Eraf halen / 

Toevoegen. 

Dit is de foto van het 

leerplein. Kun jij deze 

verbeteren? Maak het 

mooier, grappiger of handiger. 

Print de foto uit en teken 

het! Je mag dingen 

vervormen, eraf halen of 

toevoegen. 

 
Laat kinderen nadelen van een alledaags voorwerp 

bedenken. Bedenk dan manieren om deze nadelen op te 

heffen. 

Met een baksteen kun je 

geen brood smeren, niet je 

haren kammen… wat kun je er 

nog meer niet mee? 

 

Hoe zou het wél kunnen? 

 
Laat de kinderen een afbeelding zien die niet direct 

gekoppeld is aan een thema. Laat de kinderen 

argumenten bedenken waarop de afbeelding toch 

gekoppeld kan worden aan het thema. 

 
Wat heeft deze mier te 

maken met het thema 

bouwen? 

 
Laat de kinderen met behulp van een beperkte 

hoeveelheid materiaal een bouwkundig probleem oplossen. 

Maak van satéprikkers en 

klei een stevig huis. 

 

Maak van alleen 1 A4’tje 

een zo stevig mogelijke brug 

waar een speelgoedautootje 

op kan blijven staan. 

 
Beschrijf een ongebruikelijke situatie. Vraag de kinderen 

om verschillende redenen te bedenken voor het bestaan 

van deze situatie. 

O jee, de bouwvakkers zijn 

halverwege gestopt met het 

bouwen van de school. Wat 

denk jij dat er aan de hand 

is? Geef 3 mogelijke 

verklaringen voor deze 

situatie. 

 
Geef de kinderen een probleemstelling die opgelost moet 

worden. Laat kinderen brainstormen over een lijst met 

mogelijke oplossingen. 

De bouwvakker haalt de hele 

tijd links en rechts door 

elkaar. Heel onhandig als je 

iets wil bouwen. Hebben jullie 

een oplossing waardoor de 

bouwvakker zich niet meer 

vergist? 

 
Laat de kinderen een oplossing bedenken voor een 

probleem waarbij ze verplicht zijn om een aantal 

voorwerpen te gebruiken. 

Er is een bal op het dak 

beland en die moet eraf 

gehaald worden. Er is geen 

ladder, Wel een fietsband, 

kussens, een paraplu en een 

touw. Ontwerp een manier 

om de bal van het dak te 

krijgen met deze voorwerpen. 

 
Laat kinderen hun fantasie en voorstellingsvermogen 

gebruiken om manieren te bedenken waarop een bestaand 

voorwerp anders gebruikt kan worden. 

Noem 3 dingen die je met 

een bouwhelm kan doen, 

behalve dat deze je 

beschermd.  

 
Laat kinderen manieren bedenken om een bepaalde 

opdracht uit te voeren zonder de normale hulpmiddelen 

te gebruiken. 

Hoe kun je een school 

bouwen zonder hout of 

steen? 

 


