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Vooronderzoek  
 

Vak: Atelier 2 
16 april - 10 mei 2012 
Elsemiek Bartelink, Bas Roelofs, Matthijs Rouw, Sanne van Waveren, Eline Wientjens 
 
 

1. Probleemstelling  
 

Wat is instructie? “Driscoll (2000) defines instruction from a similar perspective: “The deliberate 
arrangement of learning conditions to promote the attainment of some intended goal” (p. 345).” 
(Smith & Ragan, 2005). De definitie die door J. van der Meij, docent Instructional Theory aan de 
universiteit Twente, wordt gegeven is de volgende: Instructie is een methode (strategie of tactiek 
voor bereiken van leerdoelen) om de lerende (degene die de methode ondergaat) binnen een 
systeem (context waarin de methode wordt gebruikt en de leerdoelen worden bereikt) en onder 
bepaalde condities (onveranderbare factoren die de effectiviteit van de methode beïnvloeden) tot 
het leerdoel (effect van de methode) te laten komen. B. Ormel, docent Inleiding Onderwijskundig 
Ontwerpen aan de universiteit Twente, geeft aan dat een probleem niet altijd problematisch hoeft te 
zijn, maar het verschil tussen de bestaande en gewenste situatie weergeeft. 
In Nederland zijn er drie vormen van kinderopvang: de kinderdagverblijven, gastouderopvang en 
buitenschoolse opvang (Rijksoverheid). Deze laatste vorm van kinderopvang is de context van het te 
ontwerpen instructiemiddel. Op de website van de Rijksoverheid staat de volgende omschrijving: 
“Een buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar die de basisschool 
bezoeken. De BSO kan bestaan uit opvang voor schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen of tijdens 
schoolvakanties”. De BSO waar het instructiemiddel voor zal worden ontworpen is BSO de Rotsduif. 
Op deze BSO is sprake van het volgende instructieprobleem: 
 
De kinderen met een leeftijd van 6-9 jaar bij de BSO de Rotsduif in Almelo nemen deel aan activiteiten 
die de BSO organiseert. Deze activiteiten zijn vaak in een vooraf bepaald thema. Voor de betreffende 
periode waar een instructievorm voor zal worden ontworpen geldt het thema ‘wetenschap en 
techniek’. Dit thema komt echter niet van de grond. De Universiteit Twente (de opdrachtnemer) heeft 
als motto “High Tech, Human Touch” en zal daarom een product gaan ontwikkelen met als 
onderwerp ‘wetenschap en techniek’ om dit thema zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Het 
product moet een educatieve instructievorm worden waar de kinderen met de leeftijd van 6-8 jaar 
tweemalig twee uur op een actieve manier mee bezig zullen zijn.  
 
De opbouw van het verslag is as volgt. In hoofdstuk 2 zal de context-analyse worden toegelicht. In 
hoofdstuk 3 wordt de behoefte-analyse uitgewerkt. De doelgroep-analyse zal worden beschouwd in 
hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is de taak-/inhouds-analyse uitgewerkt. In hoofdstuk 6 vindt u de 
gebruikte literatuur in een literatuurlijst. In hoofdstuk 7 is ten slotte de reflectie te vinden. 
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2. Context-analyse  
 

Om goed in kaart te brengen wat de mogelijkheden en beperkingen van de omgeving waarin het 
instructiemiddel zal worden geïmplementeerd zijn, voeren instructional designers vaak een context 
analyse uit. Hierbij kijkt de designer naar de ruimtes, de beschikbare materialen en naar de sociale 
context (Smith & Ragan, 2005). Wij hebben deze punten bekeken door naar BSO de Rotsduif te gaan 
en daar de situatie zelf te observeren en de pedagogisch medewerkers vragen te stellen. Hieronder 
zullen de resultaten worden toegelicht. Een beknopte conclusie vindt u aan het eind van het 
hoofdstuk. 
 

Locatie 

BSO de Rotsduif uit Almelo is gevestigd in een multifunctioneel gebouw. Samen met de BSO zitten in 
het gebouw ook de lokalen van drie verschillende scholen (een Katholieke basisschool een Dalton 
school en een openbare school) en een peuterspeelzaal. De BSO maakt gebruik van twee 
groepsruimtes op de eerste verdieping die onderling verbonden zijn door een keuken. Van deze twee 
groepsruimtes wordt het meest gebruik gemaakt.  
Een van de groepsruimtes geeft toegang tot een klaslokaal waar de BSO ook gebruik van mag maken. 
Deze ruimte is de piratengroep. Dit is een klaslokaal waar overdag in wordt lesgegeven en waar de 
BSO gebruik van mag maken als dit nodig is. In dit lokaal mag echter geen gebruik gemaakt worden 
van de materialen van de school zoals het smartboard. Er is zijn twee buitenruimtes waar gebruik van 
gemaakt kan worden. Dit is het schoolplein waar speel- en klimtoestellen staan, een zandbak is en 
waar toegang tot speelmaterialen is van de basisschool. Op de bovenverdieping bevindt zich een 
dakterras. Het dakterras is op de eerste verdieping en wordt omheind door de muren van de BSO en 
een klein gedeelte door een hek. Hierdoor kunnen de kinderen daar veilig spelen en is er weinig 
wind. 

 
Groepsruimtes 

In de groepsruimtes zijn elk twee tafels waar tien kinderen aan kunnen zitten. Beide ruimtes 
beschikken over een opbouw waar een soort poppenhoek/ontspanruimte is gevestigd. Onder deze 
opbouwen liggen bouwmaterialen. In een groepsruimte zijn dat lego en blokken in een andere 
ruimte zijn dit grote duplo blokken. In een van de ruimtes is een tv met een dvd-speler met een bank 
ervoor waar ongeveer 10 kinderen op kunnen zitten. De andere ruimte heeft de beschikking over 
drie computers waar spellen op gespeeld kunnen worden. Deze computers hebben echter geen 
toegang tot internet. Elke groepsruimte heeft ook nog de beschikking over een kast waar bordspellen 
inzitten en knutselspullen. Daarnaast zijn extra knutselmaterialen beschikbaar in een voorraadkast en 
staan er nog materiaalkasten in de keuken.  
De piratengroep beschikt niet over losse materialen en zal als deze gebruikt moet worden materialen 
uit de andere groepsruimtes moeten gebruiken.  
 

Beschikbare materialen 
De BSO beschikt over verschillende materialen die gebruikt kunnen worden voor de instructie. De 
materialen bestaan vooral uit tafels waar de kinderen in groepen aan kunnen werken en uitleg 
kunnen krijgen. De BSO beschikt niet over veel ICT mogelijkheden. Ze hebben computers, maar deze 
hebben geen toegang tot internet, dus een website is niet mogelijk. Er zijn 3 computers dus het is 
niet mogelijk om alle kinderen tegelijk instructie te geven via de computer. Het smartboard in de 
piratengroep mag niet gebruikt worden dus directe instructie zou aan tafel gegeven moeten worden 
en kan niet via een bord. Wel is er een tv met dvd-speler die gebruikt mag worden. Verder heeft de 
BSO veel knutselmaterialen en dan vooral verschillende soorten papier, eierdozen en glazenpotjes. 
Bouwmaterialen heeft de BSO in de vorm van lego, grote duplo en houten rechthoekige blokken. 
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Twee groepen van de BSO hebben de beschikking over bordspellen. Spullen uit de ene groep kunnen 
en mogen gebruikt worden in de andere groep. 
 

Medewerkers en manier van werken 
De medewerkers van de BSO zijn pedagogische medewerkers (PM’er). Zij begeleiden de kinderen 
tijdens hun verblijf op de BSO. Elke PM’er heeft de verantwoordelijkheid over 10 kinderen. Deze 
groepen van 10 eet en drinkt samen bij binnenkomst en zien de groep en de PM’er als hun eigen. 
Tussen de gezamenlijke momenten door kunnen de kinderen ook met de kinderen uit andere 
groepen spelen en zijn de PM’ers gebonden aan de groepsruimtes. De kinderen mogen kiezen wat ze 
willen doen. Het toezicht wordt aangepast aan de hoeveelheid kinderen per activiteit. De PM’ers zijn 
daarom meestal gebonden aan een van de ruimtes van de BSO waar ze toezicht moeten houden. 
Voor een activiteit is het daarom niet gewenst om de kinderen veel tussen de verschillende locaties 
te laten wisselen zonder begeleiding, omdat het aantal kinderen per PM’er dan teveel zal wisselen. 
Het zal dus niet mogelijk zijn om een activiteit te maken waarbij de kinderen tussen de verschillende 
locaties binnen het gebouw blijven lopen. Een activiteit waarbij kinderen iets maken en dat buiten 
moeten uittesten is dus niet gewenst als dat niet met de gehele groep gebeurd. Met een hele groep 
tegelijk naar buiten zou wel kunnen, omdat de pedagogisch medewerker dan mee naar buiten kan 
gaan.  
De BSO begint rond 4 uur met eten en drinken. De eerste kinderen worden rond 5 uur opgehaald, 
maar de meeste tussen half 6/6 uur. Wanneer de kinderen opgehaald worden moeten deze meteen 
weg  kunnen. De instructie moet dus in kleine handelingen zijn zodat kinderen zo nodig op een 
andere dag de instructie weer op kunnen pakken. De medewerkers zijn niet geschoold om lessen te 
geven.  

 
Implicaties 

BSO de Rotsduif uit Almelo is gevestigd in een multifunctioneel gebouw en beschikt over meerdere 
ruimtes. Het betreft twee groepsruimtes, een keuken en een klaslokaal. De BSO mag gebruik maken 
van de buitenvoorzieningen van de scholen die in hetzelfde gebouw gevestigd zijn. In de 
groepsruimtes zijn vooral materialen aanwezig die men veel op basisscholen tegen komt zoals lego, 
blokken en veel knutselspullen. Aan ICT voorzieningen heeft de Rotsduif niet zo veel. Het belangrijkste 
wat wij kunnen gebruiken is een tv met dvd-speler. De pedagogisch medewerkers zijn allemaal 
verantwoordelijk voor +/- 10 kinderen. Met deze groep beginnen ze de dag en daarna mogen de 
kinderen zelf spelen met de mogelijkheid om mee te doen aan gezamenlijke activiteiten. De 
pedagogisch medewerkers zijn niet bevoegd om les te geven en hebben aan gegeven zelf liever geen 
directe instructie te geven, mar ondersteunend willen zijn aan de taak die de kinderen krijgen.  De 
meeste kinderen worden tussen half 6 en 6 uur opgehaald. Daarom is het beter om vier activiteiten te 
maken die allemaal een uur duren in plaats van twee activiteiten die 2 uur duren. 
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3. Behoeften-analyse  

 
Instructional designers voeren vaak een behoeften analyse uit om onder andere te bepalen of er 
instructie moet worden ontworpen. Een behoeften analyse wordt vaak gebruikt om verschillende 
visies in beeld te brengen waardoor het probleem goed in kaart kan worden gebracht. Is er 
daadwerkelijk sprake van een probleem? Is het op te lossen door middel van instructie? Deze vragen 
worden hieronder beantwoord door het uitvoeren van de behoeften analyse volgens de stappen uit 
het boek ‘Instructional Design’ van Smith en Ragan (Smith & Ragan, 2005). Een beknopte conclusie 
vindt u aan het eind van het hoofdstuk. 
 
 

1. Bepaal of er echt een probleem is  
* Wie zegt dat er een probleem is?  
    BSO de Cirkel locatie: “ De Rotsduif”  
* Waarom zeggen ze dat er een probleem is?  
   Op BSO de Cirkel werken ze rondom thema’s. Elke maand staat in het teken van een ander     
   thema waaromheen vervolgens verschillende activiteiten worden gepland. Bestaande 
thema’s  
   zijn: De zee, het EK, 112, Jonge Dieren etc. Rondom het thema wetenschap en techniek zijn  
   de pedagogische medewerkers niet in staat activeiten te verzinnen. Dat zien zij als een  
   probleem. 
* Wanneer werd het probleem voor het eerst opgemerkt?  
   Toen ‘ wetenschap en techniek’  werd geïntegreerd in het primaire onderwijs. De BSO wilde    
   hier graag in mee gaan. Dit lukte niet, omdat de pedagogisch medewerkers (PM’ ers) van 
de BSO merkte dat ze zelf over het algemeen bèta kennis missen. Ook hebben ze moeite met 
het  
   opzetten en uitvoeren van activiteiten op wetenschap- en techniekgebied. 
* Wie is betrokken bij het probleem?  
   De pedagogische medewerkers van de BSO en de kinderen die op de BSO verblijven buiten    
   schooltijd.  
* Hoe belangrijk is het probleem?  
   Zeer belangrijk, er wordt in het basisonderwijs steeds meer aandacht besteed aan 
wetenschap    
   en techniek. Het is dus voor de kinderen van belang dat de BSO hierin mee gaat.  
* Op welke manier en hoe serieus heeft het probleem effect op de missie van de organisatie?  
   De missie van de BSO is dat kinderen na schooltijd in aanraking komen met verschillende    
   onderwerpen en hierdoor geprikkeld worden. Dit doen ze door de kinderen zelf aan de slag 
te  
   laten gaan met het onderwerp. Doordat de pedagogische medewerkers niet zoveel weten 
over  
   het onderwerp, komen de kinderen niet of nauwelijks in aanraking met het onderwerp  
   wetenschap en techniek, waardoor ze op dit vlak dus niet geprikkeld worden.  
 

2. Bepaal of de oorzaak van het probleem gerelateerd is aan de prestaties van de 
lerenden in educatieve omgevingen. 
De oorzaak van het probleem ligt bij de pedagogische werknemers van BSO de Rotsduif. Zij 
weten in de huidige situatie weinig van wetenschap en techniek, hebben weinig tot geen 
activiteiten en materialen met dit onderwerp en zijn niet in staat om kennis en/of 
vaardigheden met dit onderwerp over te brengen op de kinderen. De instructie zou 
ondersteuning moeten zijn voor de pedagogisch medewerkers om meer met de kinderen aan 
het onderwerp ‘lucht’ van wetenschap en techniek te doen. Omdat de lerende zelf in de 
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huidige situatie niet in aanraking komen met het onderwerp, kunnen we niet zeggen dat het 
probleem bij hen ligt.  
 

3. Bepaal of het prestatie probleem met leren kan worden opgelost. 
De pedagogische medewerkers kunnen het probleem niet zelf oplossen, maar met hulp van 

speciaal ontwikkeld instructiemateriaal wel. Als dit ontworpen wordt, kunnen de kinderen 

iets leren over het onderwerp wetenschap en techniek waardoor het prestatie probleem 

wordt opgelost.  

4. Bepaal of er al instructie bestaat voor deze leerdoelen. 
Nee, er is op BSO de Rotsduif nog geen instructie ontwikkeld op het gebied van wetenschap 

en  
techniek.  

 
Omdat er op BSO de Rotsduif nog geen instructie ontwikkeld is voor het onderwerp ‘lucht’ binnen 
het thema wetenschap en techniek, wordt er verder gewerkt met het innovatie model.  
 

1. Bepaal de aard van de innovatie of verandering. 
De innovatie heeft vooral te maken met het feit dat dit soort lessen nog nooit gegeven zijn 
op de BSO. Daarom moet er een hele nieuwe instructie worden ontworpen. 
 

2. Bepaal de leerdoelen die deze innovatie nodig heeft. 
Deze innovatie heeft als leerdoelen dat de pedagogisch medewerkers beter weten hoe zij 
kennis over “lucht” binnen het thema wetenschap en techniek met de kinderen kunnen 
behandelen en dat de kinderen op de BSO aan het einde van het instructiemiddel meer 
weten over het onderwerp “lucht” binnen het thema wetenschap en techniek. Dit laatste is 
een vrijblijvend leerdoel, de kinderen zijn niet verplicht van de instructie te leren. 
 

3. Als er een keuze is, stel vast of deze doelen geschikt zijn en of ze een hoge prioriteit in het 
leersysteem hebben. 
Deze doelen zijn zeer geschikt voor dit soort van leren. Ze hebben volgens de BSO ook een 
hoge prioriteit. Er moeten namelijk meer lessen gegeven worden rondom het thema 
wetenschap en techniek. 

 
4. Begin met de analyse van de leeromgeving. 

Hier hebben wij iets afgeweken van de volgorde voor de verslaglegging, die Smith en Ragan 
hanteren in hun boek ‘Instructional Design’. Wij hebben eerst de contextanalyse behandeld 
in het verslag, zodat er meer duidelijkheid is over de probleemsituatie alvorens we verder op 
het probleem zelf ingaan. Zie hoofdstuk 2: Contextanalyse. 

 

Implicaties 

Sinds de invoering van het onderwerp wetenschap en techniek is er de vraag geweest van de BSO om 

ook wat met dit thema te doen. De medewerkers kunnen dit thema nu niet oppakken, omdat er nog 

geen materialen binnen de BSO voor beschikbaar zijn. De verwachting is dat wanneer deze 

materialen beschikbaar komen de PM’ers in staat zullen zijn om iets met het thema wetenschap en 

techniek te doen. Het doel is dus om materialen te ontwikkelen die de PM’ers in staat stelt om de 

kinderen te ondersteunen bij hun activiteiten over wetenschap en techniek. 
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4. Doelgroep-analyse  
 

“A common error resulting from failure to analyze the characteristics of an audience is assuming that 
all learners are alike” (Smith and Ragan, 2005). Bij het maken van een instructiemiddel is het van 
belang om een analyse uit te voeren die de kenmerken van de doelgroep in kaart brengt. Zowel 
verschil in leeftijd als verschil in sekse of intelligentieniveau speelt een rol bij het maken van een 
instructiemiddel dat effectief en interessant is (Smith & Ragan, 2005). Ook speelt motivatie van de 
doelgroep mee: wat wil de doelgroep zelf leren over het onderwerp? Maar ook voorkennis: wat weet 
de doelgroep al? Deze kenmerken zijn verzameld door middel van literatuuronderzoek  en het 
bezoeken van de websites van de basisscholen, die de kinderen uit onze doelgroep, bezoeken. De 
resultaten worden hieronder  beschouwd. Een beknopte conclusie vindt u aan het eind van het 
hoofdstuk. 

 
Hoofdkenmerken Smith & Ragan 

Smith en Ragan (2005) geven voor een doelgroepanalyse vier hoofdkenmerken, waarvan de 
volgende hoofdkenmerken van belang zijn om op te letten in de doelgroepanalyse: cognitieve 
kenmerken , psychologische kenmerken en affectieve kenmerken. Ook worden door Smith en Ragan 
(2005) verschillende manieren aangegeven waarop deze informatie over deze kenmerken kan 
worden vergaard: observaties, interviews, literatuuronderzoek et cetera. De resultaten van het 
onderzoek naar de hoofdkenmerken die van belang zijn voor ons instructiemiddel en de manier van 
informatie verzamelen zal hieronder worden toegelicht. 
 

 Cognitieve kenmerken 
Onder cognitieve kenmerken vallen algemene kenmerken en specifieke voorkennis. De voor ons 
instructiemiddel van belang zijnde algemene kenmerken zoals algemene competentie, specifieke 
competentie, ontwikkelingsniveau van een lerende, niveau van spreken en lezen, visuele 
geletterdheid en algemene wereldkennis die Smith en Ragan  (2005) tot onderdelen van de 
doelgroepanalyse rekenen zullen eerst worden toegelicht. Daarna zal een alinea aan de voorkennis 
worden geweid.  
 

 Algemene cognitieve kenmerken 
De kinderen zitten in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 7 jaar en beginnen op die leeftijd met het 
leren lezen en schrijven. Hierdoor is een instructievorm die in geschreven vorm wordt gegeven niet 
optimaal, omdat de kinderen een te kleine woordenschat hebben en het lezen van een tekst nog veel 
tijd in beslag zal nemen door te weinig oefening. De kinderen spreken Nederlands met een 
vocabulaire die gemiddeld is bij kinderen van die leeftijd. Hier gaan wij vanuit, nadat wij gesprekken 
met de kinderen gevoerd hebben. Dit is echter niet met een specifieke toets of iets dergelijks getest.  
 

 Specifieke voorkennis  
Aanwezige kennis maakt het gemakkelijker verbanden te leggen en concrete voorbeelden te 
bedenken (Ten Dam & Vermunt, In N. Verloop & J. Lowyck (red.), 2009) De kinderen van BSO de 
Rotsduif worden opgehaald van de volgende scholen:  De Compaan, De Mare, De Bonkelaar. Het is 
belangrijk de kinderen te stimuleren die ook daadwerkelijk gemotiveerd zijn om iets nieuws te leren. 
De kinderen doen ook makkelijker uit zichzelf me als ze gemotiveerd zijn, zo blijkt uit onderzoek. 
“Individuals who have a strong desire to learn new things are thought to enjoy the learning process” 
(Dian et al., 2002, p. 4) Het is dus van belang dat we in kaart brengen wat de voorkennis is van de 
kinderen op het gebied van “lucht” binnen het thema wetenschap en techniek. Voorkomen moet 
worden dat de kinderen zowel op de basisschool als op de BSO dezelfde activiteiten doen. Geen van 
de basisscholen heeft specifiek op de website staan dat zij het onderwerp “lucht” in het thema 
wetenschap en techniek hebben behandeld. Er is een e-mail gestuurd naar de basisscholen De Mare 
en de Bonkelaar met de vraag naar de voorkennis over “lucht” in het thema wetenschap en techniek 
van de kinderen. Hieruit is echter in onze analysefase helaas geen reactie gekomen. De gesprekken 
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met de kinderen die wij op BSO de Rotsduif hebben gehad, hebben ons echter laten beslissen dat wij 
de voorkennis van de basisschool een kleinere rol laten spelen. Dit heeft als reden dat wij geen 
reactie van de basisscholen kregen en dus simpelweg niet op de hoogte zijn van de voorkennis. De 
informatie over de voorkennis hebben wij dus geprobeerd te vergaren door middel van e-
mailcontact en interviews met de kinderen op de BSO. 
 

 Psychologische kenmerken 
De psychologische kenmerken die Smith en Ragan (2005) beschrijven bestaan uit de voor het 
instructiemiddel van belang zijnde kenmerken leeftijd en geslacht.  
 

 Leeftijd en geslacht 
De doelgroep bestaat in eerste instantie uit kinderen van 6 tot en met 9 jaar. Dit is echter aangepast, 
omdat de pedagogisch medewerkers hebben laten weten dat er geen kinderen van 8 en 9 jaar op de 
BSO te vinden zullen zijn. De leeftijdscategorie waarin de doelgroep valt is dus kinderen van 6 tot en 
met  7 jaar. De doelgroep bestaat uit zowel meisjes als jongens. De precieze samenstelling is niet te 
benoemen, want de doelgroep is veranderlijk. Vooral omdat het instructiemiddel wordt ontworpen 
met het doel om volgend jaar weer gebruikt te worden, want dan zullen er waarschijnlijk weer 
nieuwe kinderen bij zijn gekomen en andere kinderen zullen de BSO wellicht hebben verlaten. Deze 
informatie zijn we te weten gekomen via observaties op de BSO en interviews met de pedagogisch 
medewerkers. 
 

 Affectieve kenmerken 
Kenmerken als interesse en motivatie zijn erg belangrijk volgens Smith en Ragan (2005). BSO de 
Rotsduif heeft aangegeven dat de kinderen alles vrijwillig doen en als zij geen zin hebben in een 
activiteit, zij dit ook niet hoeven te doen. Het is dus noodzaak om de kinderen zo goed mogelijk te 
stimuleren om aan de activiteiten van het instructiemiddel deel te nemen. De voor het 
instructiemiddel van belang zijnde kenmerken zullen hieronder verder worden uitgewerkt. 
 

 Interesse 
Er is een analyse gedaan onder de kinderen van de BSO door middel van een interview. Hierbij is 
gevraagd waar de interesse van de kinderen ligt bij het onderwerp wetenschap en techniek. Hieruit is 
gebleken dat de jongens vooral interesse hebben in het onderwerp voetbal en meisjes vooral in het 
onderwerp shampoo en gel maken. Voetbal is echter geen onderdeel van het thema wetenschap en 
techniek, maar van sport. De jongens opperden andere onderwerpen zoals robots en andere 
bewegende objecten in elkaar zetten. Dit werd door ons echter als te moeilijk en niet haalbaar 
beschouwd. Overeenkomst was dat de kinderen het allemaal leuk vonden om iets te doen, het liefst 
buiten en daadwerkelijk resultaat konden zien. Dit wil zeggen dat zij bijvoorbeeld iets gaan maken, 
een proefje doen waarbij er iets gebeurd et cetera. 
 

 Motivatie 
De kinderen moeten vrijwillig meedoen aan de activiteiten. De BSO kan niet vergeleken worden met 
een school, waarbij kinderen moeten leren. Dit heeft de volgende implicatie voor het eindproduct: 
de activiteiten van het instructiemiddel zullen aansluiten op de eerder genoemde interesses van de 
kinderen. Het is belangrijk om een activiteit te kiezen die lerenden niet alleen in staat stelt de 
leerdoelen te bereiken, maar ze moeten ook geïnteresseerd zijn (Lowyck & Terwel, In N. Verloop & J. 
Lowyck (Red.), 2009).  
 

 
Overeenkomsten en verschillen 

Smith en Ragan (2005) kaarten ook de overeenkomsten en verschillen binnen een doelgroep aan. 
Stabiele overeenkomsten zijn de waarnemingscapaciteiten en informatie verwerkingsprocessen. De 
waarnemingscapaciteiten verschillen per kind. Daarom moet er rekening worden gehouden in het 
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ontwerp met onder andere kleur, visueel detail, audio, contrast en de grootte van afbeeldingen. De 
informatie verwerkingsprocessen zijn ook van belang binnen het ontwerp om rekening mee te 
houden. Er mag geen sprake zijn van teveel informatie, hiermee wordt verwarring van de kinderen 
voorkomen. Er moet gezorgd worden dat de leerlingen het tempo kunnen bijhouden. Ieder kind 
verschilt hierin en dus moet differentiatie toegepast worden binnen het ontwerp. Een ontwerp moet 
een instructievorm creëren waarbij op eigen tempo gewerkt kan worden door een gebruiker. 
Er is ook sprake van stabiele verschillen tussen de kinderen. Zoals bijvoorbeeld in de aanleg van 
kinderen. Een factor is bijvoorbeeld dat kinderen allemaal geboren worden met een verschillend IQ. 
Er is bij ons instructiemiddel voor kinderen van deze leeftijd nog weinig rekening gehouden met 
verschillende intelligentieniveaus. Er is gekozen voor een relatief simpele opdracht, zodat alle 
kinderen ermee aan de slag kunnen. Er zijn kinderen van verschillende sekse, leeftijd en afkomst op 
de BSO aanwezig. De referentiekaders van de kinderen zijn redelijk hetzelfde. De kinderen hebben 
verschillende ouders met hun eigen opvoedingsstijlen, maar binnen de BSO geldt voor ieder kind 
dezelfde regels, omgangsnormen en waarden. Psychosociale en persoonlijkheidsontwikkeling zijn 
instabiele overeenkomsten, deze zijn veranderlijk. Maslow onderscheidt enkele verschillende 
basisbehoeftes: de psychologische-, veiligheids-, liefde en persoonlijke bezittings-, waarderings-, en 
de zelf verwerkelijkingsbasis behoefte. Voor de kinderen betekent dit onder andere dat ze zich, 
binnen de activiteiten die ze gaan doen, veilig moeten voelen binnen de vertouwde omgeving, ze zich 
gewaardeerd moeten voelen door anderen, zichzelf kunnen verwerkelijken en persoonlijke aandacht 
nodig hebben. De stabiele verschillen waarden, geloof, motivatie en interesses zijn onveranderlijk. 
De BSO is openbaar en zit niet vast aan een bepaalde ideologie en/of religie. Daarom zijn er 
verschillende ideologieën en/of religies aanwezig. Dit wetende moeten we ons niet specifiek richten 
op een bepaalde ideologie, dit betekent dat we geen onderwerpen zullen gebruiken die aan een 
bepaald geloof gerelateerd zijn. Instructiemiddelen die moeten leiden tot een betere kennis van 
verschillende geloven zou  

 
Pedagogisch medewerkers 

Op de BSO zijn er verschillende pedagogische medewerkers (PM’ers) aan het werk. De PM’ers zijn 
allemaal vrouwelijk.  Afhankelijk van het aantal kinderen zijn er ongeveer 4 mensen tegelijk aan het 
werk. Ze hebben een maximale capaciteit van 60 kinderen. De pedagogische medewerkers. Zijn 
afgestudeerd op mbo en hbo niveau. Er werken zowel spw’ers als sph’ers.  
De PM’ers zijn zelf onbekend op het gebied instructie ontwerp en zijn daarom afhankelijk van de 
materialen die wij hen leveren. Ze staan open voor de ideeën die wij hebben en enthousiast over ons 
project. Ze werken dus actief mee aan onze opdracht wat voor hun erg prettig werken is.  
 

        Onderwerpsanalyse bij de pedagogisch medewerkers 
Nadat er ook met de pedagogisch medewerker is gesproken over het onderwerp, bleek dat voetbal, 
shampoo en gel maken onderwerpen waren die al aan bod zijn gekomen op BSO de Rotsduif. Er zijn 
nog meerdere onderwerpen voorgelegd zoals water, vliegen, wind, regenboog en auto. Het 
onderwerp water stond al op de planning van de BSO onder het thema De Zee. Er zijn natuurlijk nog 
veel meer mogelijkheden rondom water, maar dan is het thema niet meer nieuw voor de kinderen. 
Samen met de pedagogisch medewerkers is dan gekozen voor het onderwerp “lucht”.  
 
 
 

Implicaties 

De kinderen komen van 3 verschillende scholen bijeen binnen de Rotsduif. Wat betreft voorkennis 
hebben wij geen duidelijke reactie ontvangen met betrekkingen het thema lucht. Op basis van de 
interesse van kinderen hebben we toch voor lucht gekozen. Dit komt ook voort uit de gesprekken met 
de PM’ers en de mogelijkheden binnen de BSO.   
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De kinderen hebben verschillende persoonskenmerken. Zo verschillen ze allemaal van 
intelligentieniveau, maar zijn ze op het gebied van cultuur en etniciteit voor een groot deel hetzelfde. 
Kinderen zitten in een bepaalde fase binnen hun ontwikkeling en hebben eigen behoeftes en 
kenmerken, welke eerder in dit hoofdstuk zijn beschreven, waar we rekening mee zullen moeten 
houden. De hoofdkenmerken van Smith & Ragan die zijn benoemd worden ook meegenomen in het 
ontwerp. Zo zal er voornamelijk worden ingespeeld op de interesses en motivatie van de kinderen, 
omdat de kinderen vrijwillig aan de activiteit mee mogen doen. De PM’ers op de BSO zijn allemaal 
vrouwelijk en zijn afgestudeerd op mbo of hbo niveau. Er werken over het algemeen 4 mensen tegelijk 
en ze hebben een maximale capaciteit van 60 kinderen. Instructieontwerp is onbekend terrein voor 
hen en daarom zullen wij ze moeten voorzien in het juiste materiaal.  
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5. Taak- of inhoudsanalyse  
 
De taakanalyse of ook wel inhoudsanalyse genoemd dient als doel om inzicht de geven in de wat er 
aan kennis, vaardigheden en materiaal nodig is om de activiteiten van het instructiemiddel uit te 
voeren. We hebben door middel van literatuuronderzoek gekeken naar de benodigde kennis, 
vaardigheden en materialen voor de vier activiteiten die wij gekozen hebben: luchtballon knutselen, 
vliegtuig/helikopter vouwen, raket bouwen en vlieger maken. Deze informatie wordt hieronder 
toegelicht. 
 
 
 

 

VLIEGEN 

REIZEN 

Wetenschap 

en techniek 

LUCHTDRUK 

Leren door 

doen Actief, 

ontdekkend 

Kinderen 6-7 jaar 

Instructiemiddel BSO 
Warme lucht 

Vlieger 
Helikopter 

Luchtballon 

Raket 

Vliegtuig NATUUR 

VOGELS 

LUCHT 
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Luchtballon 
 
Instructieprobleem:    Het knutselen van een luchtballon. 
Leerdoelen:     Het kind kan een luchtballon knutselen. 
     Het kind kan in eigen woorden vertellen hoe een luchtballon  

werkt 
Classificatie:     Intellectuele vaardigheden  procedure 
     Intellectuele vaardigheden  principe (als/dan) 
Informatieverwerkings-   Wat moet het kind precies kennen/kunnen? Stappen,  
Analyse     volgorde. 
Prerequisites:     Wat moet het kind weten of doen om een bepaalde stap uit  

te kunnen voeren? 
Objective:    Gegeven papier, lijm, een schaar, ballon, plakband en rietjes  

kan het kind aan het eind van de instructie een luchtballon 
knutselen. 
Knutselen = Observeerbaar gedrag 
Aan het eind van de les = Conditie 
Gegeven papier, lijm, een schaar, ballon, plakband en rietjes = 
criteria 

 
 

Informatieverwerkingsanalyse: 

 
 
Stap 1: Papiertje vouwen 

luchtballon 
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Stap 2: Knip het papiertje in de hoekjes in 
Stap 3: Vouw het papiertje tot een bakje 
Stap 4: Lijm de hoekjes aan elkar 
Stap 5: Plak de rietjes aan de hoekjes van het bakje 
Stap 6: Blaas de ballon op 
Stap 7: Plak de ballon vast aan de rietjes 
 

Prerequisites Procedure:  
 
Herinner de stappen van de procedure:  De stappen moeten van tevoren in de theorie worden  

aangeboden. Ook moeten de stappen tijdens het  
knutselen aan het kind worden aangereikt: zo kan het  
kind kijken of hij/zij geen stap overslaat of vergeten  
is. 
 Kind moet de stappen tot zich nemen 
 Kind moet de stappen kunnen 

relateren/onthouden 
 Kind moet de stappen kunnen terughalen uit 

zijn/haar geheugen  
 
Het papiertje vouwen:     

 Kind moet weten wat het midden van een papier 
is 

 Kind moet hoekjes op elkaar kunnen leggen 
 Kind moet een vouw kunnen maken 
 Kind moet weten wat 90° is 
 Kind moet weten hoe je een lijn op het midden 

van de helft van een papier kunt vouwen 
 
Knip het papiertje in de hoekjes in:    

 Kind moet weten wat een schaar is  
 Kind moet weten hoe je een schaar gebruikt 
 Kind moet weten wat de hoekjes van het papier 

zijn 
 Kind moet de goeie afstand kunnen knippen 

 
Vouw het papiertje tot een bakje:    

 Kind moet weten hoe de hoekjes gevouwen 
moeten worden 

 
Lijm de hoekjes aan elkaar:  

 Kind moet weten wat lijm is 
 Kind moet de lijm kunnen aanbrengen op papier 
 Kind moet weten dat lijm moet drogen 

 
Plak vier rietjes aan de hoekjes van het bakje:  

 Kind moet weten wat plakband is 
 Kind moet stukje plakband met de schaar kunnen 

afknippen 
 Kind moet weten hoe je iets met plakband 

vastplakt 
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 Kind moet weten in welke positie de rietjes 
bevestigt moeten worden (boven bakje, onder 
bakje, zijwaarts)  

 
Blaas de ballon op:  

 Kind moet weten wat een ballon is 
 Kind moet kunnen blazen 
 Kind moet weten hoe een ballon opgeblazen 

moet worden 
 Kind moet weten dat de ballon leegloopt als je 

stopt met blazen en de ballon niet dichtknoopt 
 Kind moet ballon kunnen dichtknopen  

 
Plak de ballon aan de rietjes: 

 Kind moet weten wat plakband is 
 Kind moet plakband met de schaar kunnen 

afknippen 
 Kind moet weten hoe je iets met plakband 

vastplakt 
 Kind moet weten hoe de ballon moet worden 

gepositioneerd  
 

Het versieren van de luchtballon is een keuze voor het kind. Als hij/zij de ballon wil versieren en hier 
nog tijd voor is, dan is dit mogelijk. Omdat het kind op de BSO de Rotsduif veel vrijheid krijgt, mag dit 
deel zelf worden ingevuld en wordt dus niet door middel van instructie voorgeschreven. Het 
knutselmateriaal dat op dat moment aanwezig is op de BSO kan hiervoor worden gebruikt. 
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Helikopter 

 
Instructieprobleem:   Het maken van een helikopter. 
Leerdoelen:    Aan het eind van de les moeten de kinderen van de BSO in staat zijn 
om  

een helikopter te maken zoals het wordt uitgelegd op 
http://www.knutselidee.nl/vouwen/helicop_.htm 

Classificatie   Een helikopter vouwen valt onder ‘intellectuele vaardigheden’. 
Binnen  

intellectuele vaardigheden kan een helikopter vouwen weer onder 
worden gebracht bij ‘procedure’. 

Informatieverwerkings-  Benodigdheden:  
Analyse - Strookje papier met vouw- en kniplijntjes zoals hieronder te zien is. 

- Paperclip 
- Schaar 

Objectives   Aan het eind van de les moeten de kinderen van de BSO in staat zijn 
om  

een helikopter te vouwen met behulp van een strookje papier, 
paperclip en een schaar. 
In staat zijn om een helikopter te vouwen = Observeerbaar gedrag 
Aan het eind van de les = Conditie 
Met behulp van een strookje papier, paperclip en schaar = Criteria 

 
Informatieverwerkingsanalyse 
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Stap 1: Knip over de rode lijntjes. 
Stap 2: Vouw vak A over het blauwe lijntje naar voren. 
Stap 3: Vouw vak B over het blauwe lijntje naar achteren. 
Stap 4: Vouw vak C en D allebei naar voren, zodat ze over elkaar heen vallen.  
Stap 5: Vouw vak C en D over het blauwe lijntje. 
Stap 6: Plaats over deze twee gevouwen stukjes een paperclip. 
Stap 7: Helikopter uitproberen: Gooi de helikopter in de lucht en kijk hoe hij weer naar beneden 
komt. 
 

 
Prerequisites Procedure 

 
Knip over de rode lijntjes:   

 Kind moet kunnen knippen 
 
Vouw vak A over het blauwe lijntje naar voren:     

 Kind moet weten wat de letter A is 
 Kind moet kunnen vouwen 
 Kind moet weten wat de kleur blauw is 

 
Vouw vak B over het blauwe lijntje naar achteren 

 Kind moet kunnen vouwen 
 Kind moet letter B kennen 

 
Vouw van C en D allebei naar voren, zodat ze over elkaar heen vallen.  
Dezelfde stap voor het blauwe lijntje.  

 Kind moet kunnen vouwen 
 
Plaats over deze twee gevouwen stukjes een paperclip. 

 Kind moet weten wat een paperclip is.  
 Kind moet weten hoe hij/zij de paperclip moet 

gebruiken. 
 
Helikopter uitproberen  

 Kind moet weten hoe hij/zij de helikopter uit 
moet proberen.  

 
 

 



            Curriculum & Instructie      Atelier 2 Universiteit Twente 
 

17 
 

 

Vliegtuig 

 
 
Instructieprobleem:   Leerlingen kunnen geen vliegtuigje van papier vouwen. 
Leerdoelen:    Aan het eind van de les moeten de kinderen van de BSO in 
staat  

zijn om een vliegtuigje te vouwen zoals het wordt uitgelegd 
op  

http://www.vliegtuigjevouwen.nl/model%201.htm 
Classificatie:    Intellectuele vaardigheden  Procedure.  
Informatieverwerkingsanalyse Benodigdheden: 

- A4 papier 
Objectives    Aan het eind van de les moeten de kinderen van de BSO in 
staat  

zijn om een vliegtuigje te vouwen met behulp van een 
strookje papier  
In staat zijn om een helikopter te vouwen = Observeerbaar 
gedrag 
Aan het eind van de les = Conditie 
Met behulp van een strookje papier = Criteria 

 

 
Informatieverwerkingsanalyse 
 

 
 
Stap 1: Leg een A4-tje in de lengte voor je neer. 
Stap 2: Vouw het A4-tje dubbel en klap het weer open. 
Stap 3: Vouw de bovenhoekjes naar binnen toe langs de vouwlijn in het midden. 
Stap 4: Vouw de uithoeken weer langs de middenlijn naar binnen. 
Stap 5: Vouw het vliegtuigje dubbel langs de eerder gemaakte vouwlijn. 
Stap 6: Vouw aan beide kanten het papier weer naar buiten toe. Doe dit langs de onderlijn op. 

http://www.vliegtuigjevouwen.nl/model%201.htm
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Stap 7: Vouw de beide kanten weer recht in een hoek van 90° 

 
Prerequisites 
 
Leg een A4-tje in de lengte voor je neer 

 Kind moet weten wat de lengte en breedte van 
het blad zijn. 

 

Voor de volgende stappen geldt dezelfde voorwaarde: 
Vouw het A4-tje dubbel en klap het weer open. 
Vouw de bovenhoekjes naar binnen toe langs de vouwlijn in het midden. 
Vouw de uithoeken weer langs de middenlijn naar binnen. 
Vouw het vliegtuigje dubbel langs de eerder gemaakte vouwlijn. 
Vouw aan beide kanten het papier weer naar buiten toe. Doe dit langs de onderlijn op. 
 

 Kind moet kunnen vouwen 
 
Vouw de beide kanten weer recht in een hoek van 90° 

 Kind moet kunnen vouwen  
 Kind moet weten wat een hoek van 90° is
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Raket 
 

Instructieprobleem:    De kinderen van de BSO weten niet hoe een raket werkt.  
Learning goal:      Het kind kan in eigen woorden uitleggen hoe een 

raket werkt. 
    Het kind kan het principe van een raket nadoen met 
een      
                                            ballon en een rietje.  

Classification:     Intellectuele vaardigheden  procedure/principe 
Information Processing Analysis: Benodigdheden: 

- 1,5 meter touw  
- Schaar  
- 2 Plakbandjes  
- 1 Rietje 
- 1 Ballon 

Prerequisites:     Wat moet het kind weten of doen om een bepaalde stap uit  
                                                                         te kunnen voeren? 
Objective:    Gegeven een touw, schaar, plakband, rietje en ballon kan het     
                                                                         kind aan het einde van de les het principe van een raket    
                                                                         nadoen.   
 

Informatieverwerkingsanalyse: 
 

 
 
Stap 1: Pak een rietje 
Stap 2: Knip 1/3 van het rietje af met een schaar 
Stap 3: Rijg het touw door het rietje 
Stap 4: Pak twee plakbandjes 
Stap 5: Blaas de ballon op en houdt het dicht 
Stap 6: Tweede persoon plakt de zijkant van de ballon met de plakbandjes tegen het rietje 
Stap 7: Beide personen pakken uiteinde van het touw vast en één laat de ballon los.
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Prerequisites:  
Neem het rietje:  Weten wat een rietje is 
 
Knip 1/3 van het rietje af met een schaar: 
(wordt aangegeven door een zwarte streep over het rietje 
die de pm er van te voren al op hebben gezet)  

 
 Weten van een schaar is 
 Weten hoe je een schaar moet gebruiken 

 
Rijg het touw door het rietje 

 
 Het touw kunnen rijgen 

 
Pak twee plakbandjes 

 
 Weten wat plakband is 

 
Blaas de ballon op en houdt het dicht 
 
 

 
 Genoeg kracht kunnen zetten vanuit je 

buik om de ballon op te vouwen 

De ander plakt de zijkant van de ballon met de  
plakbandjes tegen het rietje 

 Weten van de zijkant van de ballon is  

  
 
Pak allebei een uiteinde van het touw vast en  
laat vervolgens de ballon los  
 

 
 

 Weten wat een uiteinde is  
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Vlieger 
 
Instructieprobleem:   De kinderen van de BSO weten niet hoe een vlieger in 

de       
              lucht blijft zweven. 

Leerdoelen:  Het kind kan een vlieger knutselen.  
Het kind kan in eigen woorden vertellen hoe een vlieger  in    
de lucht blijft zweven 

Classificatie:     Intellectuele vaardigheden  Procedure 
Informatieverwekingsanalyse:   Wat moet het kind precies kennen/kunnen? Stappen,  

volgorde.  
 
Benodigde materialen: 
 41cm x 70cm vliegerpapier 
 dun touw  
 1,5m stok, diameter 6mm 
 een ring, bijvoorbeeld van een sleutelhanger 
 vliegerkoord 
 lijm 
 schaar 
 zaagje 
 lineaal 
 

Prerequisites:     Wat moet het kind weten of doen om een bepaalde stap uit  
te kunnen voeren? 

Objective:    Gegeven vliegerpapier, touw, stok, ring en vliegerkoord  
                                                                        kan het kind aan het einde van de les een vlieger knutselen. 

Aan het einde van de les kan het kind in eigen woorden 
vertellen hoe een vlieger  in de lucht blijft zweven.  
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Information Processing Anaysis: 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 1: Bind de korte stok van 70cm kruislings vast met tape  over het potloodstreepje van de lange stok.  

Stap 2: Span het touw door de sleuven van de stokken zodat de bekende ruitvorm ontstaat. 

Stap 3: Knoop de uiteinden van de touwen aan elkaar vast 

Stap 4: Knip het vel vliegerpapier van linksonder naar rechtsboven door. 

Stap 5: Draai één deel om en plak de twee delen aan elkaar met wat lijm, zodat je de bekende ruitvorm krijgt.  

Stap 6: Vouw de puntjes van de ruit naar binnen. 

Stap 7: Leg het geraamte over de bekleding.  

Stap 8: Vouw de bekleding over het touw van het geraamte  en plak deze vast met lijm. 
Stap 9: Draai de vlieger om. De stokken zijn nu niet meer zichtbaar. 

Stap 10: Bevestig een stuk vliegerkoord van minimaal 110cm  aan de boven- en de onderzijde van de vlieger.  

Stap 11: Knoop de ring aan het vliegerkoord met de leeuwerikskop.  

Stap 12: Bind aan het einde van het vliegerkoord een stokje met een lengte van twee maal de diameter van de ring.  

Stap 13 :Bevestig een staart van ongeveer 5 meter aan de onderzijde van de vlieger.  

Stap 14: Knip de strikjes uit.  

Stap 15 :Plak de strikjes op de staart 

Is het maken van 

een vlieger van 

vliegerpapier, dun 

touw, een stok, een 

ring en vliegerkoord 

geschikt? 

Bind de korte stok van 

70cm kruislings vast met 

tape over het 

potloodstreepje van de 

lange stok. 

Knoop de uiteinden van 

de touwen aan elkaar 

vast 

Span het touw door de 
sleuven van de stokken 
zodat de bekende 
ruitvorm ontstaat. 

Knip het vel vliegerpapier van 

linksonder naar rechtsboven door. 
Nee 

Kies andere 

methode 

Draai één deel om en plak de twee 

delen aan elkaar met wat lijm, 

zodat je de bekende ruitvorm krijgt. 

Vouw de puntjes van de ruit naar 

binnen. 

Plak de strikjes op de 

staart 
Knip de strikjes uit. Bevestig een staart van 

ongeveer 5 meter aan de 

onderzijde van de vlieger 
Leg het geraamte over de bekleding. 

Vouw de bekleding over het touw 

van het geraamte  en plak deze vast 

met lijm. Bind aan het einde van het 

vliegerkoord een stokje 

met een lengte van twee 

maal de diameter van de 

ring. 

Knoop de ring aan het 

vliegerkoord met de 

leeuwerikskop 

Bevestig een stuk vliegerkoort van 

minimaal 110cm  aan de boven- en 

de onderzijde van de vlieger. 

Draai de vlieger om. De stokken 

zijn nu niet meer zichtbaar. 
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Het maken van het geraamte 
Wat de pedagogische medewerkers voor de les moeten doen:  
- Zaag twee stokken, één van 70cm en één van 80 cm.  
- Zaag sleufjes in de uiteinden van de stokken.  
- Verdeel de stok van 80cm met een dikke stift in 60cm en 20cm. 
Wat de kinderen moeten doen:  
- Bind de korte stok van 70cm kruislings vast met tape over het     
  potloodstreepje van de lange stok.  
- Span het touw door de sleuven van de stokken zodat de bekende ruitvorm     
  ontstaat. 
- Knoop de uiteinden van de touwen aan elkaar vast. 
 
 
Prerequisites:  
 

Herinner de stappen van de procedure:    
 

De stappen moeten van tevoren in de theorie worden 
aangeboden. Ook moeten de stappen tijdens het 
knutselen aan het kind worden aangereikt: zo kan het 
kind kijken of hij/zij geen stap overslaat of vergeten is. 

 Kind moet de stappen tot zich nemen 
 Kind moet de stappen kunnen 

relateren/onthouden 
 Kind moet de stappen kunnen terughalen uit 

zijn/haar geheugen  
 

Bind de korte stok van 70cm kruislings vast met tape   
over het potloodstreepje van de lange stok.  

 Lang van kort kunnen onderscheiden 
 Weten wat kruislings is  
 Weten wat tape is 
 Stukje tape met de schaar kunnen afknippen 
 Weten hoe je iets met tape vastplakt 
 

Span het touw door de sleuven van de stokken zodat 
de bekende ruitvorm ontstaat. 
 

 Weten wat de sleuven zijn 
 Weten wat een ruitvorm is 

Knoop de uiteinden van de touwen aan elkaar vast  Kunnen knopen  
 Weten wat uiteinden zijn  

 

Knip het vel vliegerpapier van linksonder naar    
rechtsboven door. 
 

 Weten wat links en rechts is 
 Weten wat boven en onder Weten wat een 

schaar is  
 Weten hoe je een schaar gebruikt 
 is 

Draai één deel om en plak de twee delen aan elkaar 
met wat lijm, zodat je de bekende ruitvorm krijgt.  

 Weten wat één is  
 Weten wat een ruit vorm is  
 Weten wat lijm is 
 Lijm kunnen aanbrengen op papier 
 Weten dat lijm moet drogen 

 

Vouw de puntjes van de ruit naar binnen.  Weten wat de puntjes van de ruit zijn 
 Weten wat naar binnen vouwen is 
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Leg het geraamte over de bekleding.   Weten wat het geraamte van de vlieger is  

Vouw de bekleding over het touw van het geraamte  
en plak deze vast met lijm. 
 

 Weten wat lijm is 
 Lijm kunnen aanbrengen op papier 
 Weten dat lijm moet drogen 
 Kunnen vouwen 

Draai de vlieger om. De stokken zijn nu niet meer 
zichtbaar.  

 

Bevestig een stuk vliegerkoort van minimaal 110cm  
aan de boven- en de onderzijde van de vlieger.  

 Weten wat de boven- en onderkant is  

Knoop de ring aan het vliegerkoort met de 
leeuwerikskop.  

 De leeuwerikskop kunnen maken 

Bind aan het einde van het vliegerkoort een stokje met 
een lengte van twee maal de diameter van de ring.  

 Weten wat een diameter is 

Bevestig een staart van ongeveer 5 meter aan de 
onderzijde van de vlieger.  

 Weten wat het verschil tussen de boven- en 
onderkant is.  

Knip de strikjes uit.   Weten wat een schaar is  
 Weten hoe je een schaar gebruikt 

 

Plak de strikjes op de staart  Weten wat lijm is 
 Lijm kunnen aanbrengen op papier 
 Weten dat lijm moet drogen 

 

Nu is het tijd om de vlieger uit te proberen. Stel de 
vlieger af door de ring over de toom te verschuiven, 
dit kan door de leeuwerikskop iets los te maken. 
 

 Weten hoe je de leeuwerikskop losser kunt 
maken 

 
 

Implicaties 

Uit de bovenstaande taakanalyses is naar voren gekomen dat er materialen nodig zijn zoals 
lijm, papier, scharen en specifiekere onderdelen zoals vliegerpapier. Ook zijn verschillende 
vaardigheden vereist zoals het kunnen opblazen van een ballon en kunnen knippen.Verder 
zijn de verschillende stappen die uitgevoerd moeten worden opgezocht en uitgeschreven. 
Hierbij zijn ook problemen aan het licht gekomen: wat als het kind niet voldoet aan de 
prerequisities? Mogelijk zijn niet alle benodigde materialen aanwezig. Hiermee moeten we 
rekening houden bij de volgende fases.  
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6. Literatuurlijst 
 

De informatie die in voorgaande hoofdstukken wordt beschreven hebben wij van verschillende 
bronnen. De informatie over de basisscholen en de BSO komt voornamelijk van hun websites. De 
informatie over de verschillende knutselactiviteiten komt ook van het internet af. Overige informatie 
hebben wij uit wetenschappelijke artikelen die wij via het internet hebben gezocht. 
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http://www.demarealmelo.nl/ 

http://www.bonkelaar.nl/ 

http://www.de-compaan.nl/ 

 
Smith, P.L., & Ragan, T.J. (2005), ‘Instructional Design’, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

Seyler, D.L., Holton III, E.F., Bates, R.A., Burnett, M.F., Carvalho, M.A. (1998), ‘Factors affecting 
motivation to transfer training’. International Journal of Training and Development (2,1) pp. 16. 
DOI: 10.1111/1468-2419.00031 
 
 
Poston, B. (2009), An Exercise in Personal Exploration: Maslow’s Hierarchy of Needs. Association of 
Surgical Technologists.  
 
http://www.astd2007.ast.org/publications/Journal%20Archive/2009/8_August_2009/CE.pdf 

 

http://www.slo.nl/primair/leergebieden/ned/taalsite/lexicon/00378/ 

http://www.vliegtuigjevouwen.nl/model%201.htm 

http://www.knutselidee.nl/vouwen/helicop_.htm 

http://www.natuurkundeproefjes.nl/index.php?page=kruisvlieger  

http://www.natuurkundeproefjes.nl/index.php?page=leeuwerikskop 
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7. Reflectie 
 
Wij hebben als groep gekozen voor het onderwerp ‘vliegen’ binnen het thema wetenschap en 
techniek. De bedoeling is dat wij een instructiemiddel ontwerpen voor BSO de Rotsduif, zodat de 
kinderen daar meer in aanraking komen met dit thema.  
 
Domeinspecifieke kennis en vaardigheden 
 
De kennis die wij hiervoor hebben gebruikt in de analysefase was beperkt. Veel voorkennis over het 
onderwerp hadden wij als groep niet. We hebben ons ingelezen en informatie op internet gezocht. 
We hadden tot nu toe nog geen specifieke theorie over het onderwerp nodig. We hadden alleen de 
informatie over de taken en andere kenmerken van de instructie nodig.  Bas is in onze groep al wat 
meer bezig geweest met kijken hoe theorie en praktijk bij elkaar kunnen worden gebracht en heft 
daarbij websites van bestaande kinderprogramma’s (Willem Wever en Huisje Boompje Beestje) 
gebruikt. 
 
Communicatieve kennis en vaardigheden: 
 
Wij als groep hebben de communicatie binnen de groep als anders vergeleken met atelier 1 ervaren, 
maar we zijn er tevreden mee. Er zijn voldoende contacturen, afspraken worden gemaakt en taken 
worden goed verdeeld. Wij vinden het prettig dat deze opdracht veel zelfstandigheid met zich 
meebrengt, maar zouden qua begeleiding van de docenten iets makkelijker contact willen hebben. 
De docenten zijn weinig aanwezig voor feedback. Wij zijn bijvoorbeeld bij de BSO langs geweest en zij 
dachten dat wij daar zelf instructie zouden komen geven (als een soort docenten). Wij waren toen in 
de war over de communicatie en waar dit mis was gegaan met de overdracht van de intentie van ons 
project: instructie ontwikkelen, niet uitvoeren. Pas na een paar dagen tijdens een afspraak hebben 
wij dit kunnen bespreken. De BSO is heel gastvrij, helpt ons graag en maakt tijd voor ons. Het is ons 
echter wel opgevallen dat wij de contactpersoon nog geen enkele keer hadden ontmoet. Dit vinden 
wij toch een belangrijk punt en wij hadden verwacht haar wel een keer te ontmoeten. Ook was het 
volgens ons minder handig dat het begin van het vak samen viel met de tentamenweek. Hierdoor 
hebben we inefficiënte bezoeken aan de BSO gebracht, omdat niet het hele groepje kon vanwege 
een hertentamen.  
 
Onderwijskundige kennis en vaardigheden: 
 
Tijdens de analyse fase hebben we vooral gebruik gemaakt van het boek van Smith & Ragan van het 
vak instructietheorie. De procedures van de activiteiten komen van het internet. We hebben ook 
gebruik gemaakt van observaties en interviews binnen de BSO zelf. We hebben van tevoren bedacht 
wat we wilden vragen en zo op een efficiënte manier zoveel mogelijk informatie kunnen verzamelen. 
We hebben de taken zo verdeeld dat het op elkaar aansloot en we elkaar konden helpen. 
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Ontwerpfase 
 

Vak: Atelier 2 
7 mei – 1 juni 2012 
Elsemiek Bartelink, Bas Roelofs, Matthijs Rouw, Sanne van Waveren, Eline Wientjens 

 
De opbouw van het verslag is als volgt. In paragraaf 1 zijn de resultaten van het vooronderzoek te 
samengevat weergegeven en wordt onderbouwd waarom we voor een video gekozen hebben. In 
paragraaf 2 zijn de ontwerprichtlijnen voor de activiteit te vinden en in paragraaf 3 de 
ontwerprichtlijnen voor de video. In paragraaf 4 worden de ontwerprichtlijnen voor de activiteit 
onderbouwd met literatuur en hetzelfde voor de video gebeurd in paragraaf 5. Paragraaf 6 en 7 zijn 
geweid aan de prototypes die we gemaakt hebben en in paragraaf 8 komt de opzet micro-evaluatie 
aan bod waarna in paragraaf 9 de resultaten van de micro-evaluatie te vinden zijn. Ten slotte is in 
hoofdstuk 10 de literatuurlijst te vinden. Verder staan in de bijlagen de scripts van de video’s, de 
instructie voor de pedagogisch medewerkers en het evaluatieformulier van de micro-evaluatie. 

 
1. Resultaten vooronderzoek 

 
Voorafgaand aan deze ontwerpfase heeft er een analysefase plaatsgevonden. Hierin zijn het 
probleem, de doelgroep, de context, de behoeften en de inhoud geanalyseerd en de resultaten zullen 
hieronder kort worden beschouwd. 

De activiteiten die op de BSO de Rotsduif voor kinderen van 6-9 jaar worden georganiseerd, 
hebben te weinig betrekking op het thema ‘wetenschap en techniek’. De Universiteit Twente (de 
opdrachtnemer) heeft als motto “High Tech, Human Touch” en zal daarom een instructiemiddel gaan 
ontwikkelen met als onderwerp ‘wetenschap en techniek’ om dit thema zo goed mogelijk tot zijn 
recht te laten komen. Het product moet een educatieve instructievorm worden waar de kinderen met 
de leeftijd van 6-8 jaar vier keer een uur op een actieve manier mee bezig zullen zijn.  

BSO de Rotsduif uit Almelo is gevestigd in een multifunctioneel gebouw en heeft twee 
groepsruimtes, een keuken en een klaslokaal. De BSO mag gebruik maken van de buitenvoorzieningen 
van de scholen die in hetzelfde gebouw gevestigd zijn. In de groepsruimtes zijn vooral materialen 
aanwezig die men veel op basisscholen tegen komt zoals lego, blokken en veel knutselspullen. Een tv 
met dvd-speler is de enige ICT-voorziening die te gebruiken is. De pedagogisch medewerkers zijn 
allemaal verantwoordelijk voor ongeveer 10 kinderen. De pedagogisch medewerkers zijn niet 
bevoegd om les te geven en geven liever zelf geen directe instructie, maar vervullen een 
ondersteunende rol bij de taak die de kinderen krijgen.  De meeste kinderen worden tussen half 6 en 6 
uur opgehaald. Daarom is het beter om vier activiteiten te maken die allemaal een uur duren in plaats 
van twee activiteiten die 2 uur duren. 

Sinds de invoering van het onderwerp wetenschap en techniek vanaf oktober 2001 moeten 
scholen aandacht besteden aan het onderwerp wetenschap en techniek. Daardoor is ook vanuit de 
BSO de vraag gekomen  om ook wat met dit thema te doen. De medewerkers kunnen dit thema nu 
niet oppakken, omdat er nog geen materialen binnen de BSO voor beschikbaar zijn. De verwachting is 
dat wanneer deze materialen beschikbaar komen de PM’ers in staat zullen zijn om iets met het thema 
wetenschap en techniek te doen. Het doel is dus om materialen te ontwikkelen die de PM’ers in staat 
stelt om de kinderen te ondersteunen bij hun activiteiten over wetenschap en techniek. 

De kinderen komen van 3 verschillende scholen. Er is contact opgenomen met de drie 
verschillende scholen waar de kinderen vandaan komen, maar daar is geen reactie op gekomen. 
Daardoor hebben wij geen duidelijk beeld over de voorkennis rond het thema vliegen. Op basis van de 
interesse van kinderen hebben we toch voor vliegen gekozen. Deze onderwerpskeuze komt ook voort 
uit de gesprekken met de PM’ers en de mogelijkheden binnen de BSO. Er werken over het algemeen 4 
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mensen tegelijk en ze hebben een maximale capaciteit van 60 kinderen. Instructieontwerp is 
onbekend terrein voor hen en daarom zullen wij ze moeten voorzien in het juiste materiaal.  

Uit de taakanalyses is naar voren gekomen dat er materialen nodig zijn zoals lijm, papier, scharen 
en specifiekere onderdelen zoals vliegerpapier. Ook zijn verschillende vaardigheden vereist zoals het 
kunnen opblazen van een ballon en kunnen knippen. Verder zijn de verschillende stappen die 
uitgevoerd moeten worden opgezocht en uitgeschreven. Hierbij zijn ook problemen aan het licht 
gekomen: wat als het kind niet voldoet aan de prerequisites? Mogelijk zijn niet alle benodigde 
materialen aanwezig. Hiermee moeten we rekening houden bij de volgende fases.  

 

2. Ontwerprichtlijnen activiteiten 
 
Uit de analyses van het vooronderzoek zijn de volgende ontwerprichtlijnen naar voren 
gekomen: 
 

 Als er instructie ontworpen moet worden voor kinderen van 6-8 jaar, dan moeten we er 
rekening mee houden dat deze kinderen nog niet (zo goed) kunnen lezen. Bij de instructie 
moet dus vooral gewerkt worden met duidelijke plaatjes.  

 Als de kinderen niet perse wat hoeven te leren op de BSO, dan moeten we zorgen dat de 
informatie verstopt zit in iets leuks, zodat de kinderen misschien niet direct in de gaten 
hebben dat ze iets leren.  

 Als de kinderen niet veel in aanraking komen met het thema wetenschap en techniek, dan 
moet het niet te ingewikkeld worden, omdat de kinderen over weinig voorkennis beschikken.  

 Als er geen gebruik kan worden gemaakt van de computer om informatie over te brengen, 
dan kiezen we voor een instructiefilm om informatie over te brengen. 

 Als de pedagogische medewerkers zelf geen directe instructie willen geven, dan moeten we 
zorgen dat de instructie verwerkt zit in bijv. een video. 

 Als kinderen ieder moment opgehaald kunnen worden, dan moeten het lessen zijn waar de 
kinderen zo mee kunnen stoppen.  

 Als kinderen ieder moment opgehaald kunnen worden, is een les van twee keer over 2 uur te 
lang en kan er beter gekozen worden voor vier keer 1 uur.  

 Als de pedagogische medewerkers denken dat er geen materialen voor wetenschap en 
techniek aanwezig zijn binnen de BSO, dan moeten we of kiezen voor opdrachten met 
materialen die wel aanwezig zijn, of materialen die de BSO mag aanschaffen.  

 
Uit de literatuur zijn de volgende ontwerpprincipes naar voren gekomen:  
 

 We moeten in ons ontwerp rekening houden met persoonlijke motivatie en emotionele 
betrokkenheid, als die bepalen of onze hersenen iets nieuws al dan niet opslaan, omdat prof. 
Dr. Jolles (2006) in zijn artikel schrijft dat persoonlijke motivatie en emotionele 
betrokkenheid belangrijke inspiratoren zijn. 

 Als we een instructiemiddel maken voor een doelgroep van 6-7 jaar, dan moeten wij een 

instructiemiddel maken dat een van tevoren bedacht doel heeft en waarbij geen sprake is 

van regulatieve leeractiviteiten (plannen, bijsturen, etc.), omdat prof. Dr. Jolles (2006) stelt 

dat pas in de leeftijd van ongeveer zestien jaar tot ruim na het twintigste jaar zich deze 

meest complexe hersenfuncties ontwikkelen waaronder deze regulatieve leeractiviteiten 

vallen. 

 Als jonge kinderen geen lange spanningsboog hebben, dan moeten we zorgen voor korte 

instructie.  
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 Als er voor kinderen uitdaging in de opdracht moet zitten, dan moeten we kiezen voor iets 
wat de kinderen nog niet kunnen/weten of eerder gedaan hebben.  

 Als de motivatie van sommige kinderen bepaald wordt door de aanwezigheid van 
volwassenen, dan moeten we ervoor zorgen dat we instructie maken waarbij de kinderen de 
hulp van volwassenen kunnen inroepen als ze dat willen en wanneer ze dit niet willen dit ook 
niet wordt gegeven.  

 
 

3. Ontwerprichtlijnen video 
 
De ontwerprichtlijnen komen voort uit de hierboven beschreven videofuncties en leerfuncties 
(Koumi, 2006). 
 

 Als de video motivatie moet stimuleren, dan moet er worden gewezen op het belang van het 
onderwerp, omdat de nieuwsgierigheid van de doelgroep dan geprikkeld wordt. 

 Als de video moet aanzetten tot actie van de doelgroep, dan moet er in de video een 
stimulans zijn om de doelgroep actie te laten ondernemen, omdat dit motiverend is. 

 Als de video motivatie moet stimuleren, dan moet de video  aandacht besteden aan de kans 
op succes voor de doelgroep, omdat een grote succeskans motivatie verhogend werkt. 

 Als de video interessant moet zijn voor de doelgroep, dan moet er gefilmd worden uit 
verschillende viewpoints, omdat dit de video aantrekkelijker maakt: zowel duidelijke details 
als een overzicht van de gehele situatie. 

 Als de video de aandacht van de doelgroep vast moet houden, dan moet de video aandacht 
besteden aan dingen die uitzonderlijk zijn in het dagelijks leven, omdat nieuwe, extreme 
dingen interessant zijn. 

 Als de video aantrekkelijk moet zijn voor de doelgroep, dan moet de video door middel van 
bijvoorbeeld de manier van interactie tussen de acteurs overeenkomsten tonen met het 
dagelijks leven van de doelgroep, omdat identificatie zorgt voor motivatie. 

 Als de video duidelijke uitleg moet geven over een relatief lastige theorie, dan moet de uitleg 
gegeven worden door experts, omdat zij de theorie goed begrijpen en de vaardigheden voor 
kunnen doen. 

 Als de video complexe processen moet uitleggen, dan moet gebruik gemaakt worden van 
geanimeerde diagrammen, omdat dit de theorie op een versimpelde, overzichtelijke manier 
kan weergeven. 

 Als de video complexe theorie moet uitleggen, dan moet een beroep gedaan worden op een 
visuele metafoor, symbolisme of analogie, omdat zo moeilijke concepten worden versimpeld 
(modelling a proces by simplifying) en concepten worden zo geïllustreerd. 

 Als de video de aandacht van de doelgroep moet vasthouden, dan moet er geknipt worden in 
‘real life’, omdat niet alle activiteiten die gedaan worden (zoals naar binnen en buiten lopen) 
interessant zijn.  

 De videotechniek “Demonstrations of skills by an expert” (Koumi, 2006, p.4) gebruiken wij in 
ons ontwerp, omdat de vaardigheden die nodig zijn bij de activiteiten voor worden gedaan. 
De kinderen kunnen dus op de video zien hoe het moet.  

 “Animated diagrams” (Koumi, 2006, p.4) is een videofunctie die wij gebruiken in het video 
ontwerp bij het onderdeel vliegtuig/helikopter. Daar is sprake van een theoretische uitleg 
over de werking van lucht bij het opstijgen van een vliegtuig/helikopter.   

 
 

4. Literatuur activiteiten 

 

Bovenstaande ontwerprichtlijnen zijn voortgekomen uit onderstaande literatuur.  
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Voor ons instructiemiddel hebben we twee doelgroepen: de pedagogisch medewerkers als de 
kinderen die de BSO bezoeken. Voor de pedagogisch medewerkers moet er een instructie worden 
ontworpen die ondersteuning biedt bij het geven van les over een thema waar de pedagogisch 
medewerkers zelf niet zo bekend mee zijn. Voor de kinderen die de BSO bezoeken wordt er 
instructiemiddel ontworpen dat zorgt dat zij bezig kunnen zijn met een thema waar ze tot nu toe niet 
veel mee hebben gewerkt. Dit thema is wetenschap en techniek. Van belang is dat wij gegronde 
keuzes maken  binnen het ontwerpproces. Hieronder zullen de keuzes met betrekking tot de 
activiteiten voor de kinderen die de BSO bezoeken verantwoord worden met bijbehorende 
literatuur.  
 
Jolles (2006) schrijft in zijn artikel dat persoonlijke motivatie en  emotionele betrokkenheid 
belangrijke inspiratoren zijn die bepalen of onze hersenen iets nieuws al dan niet opslaan. Dit 
gegeven ondersteunt onze keuze voor activiteiten die betrekking hebben op de persoonlijke 
motivatie en emotionele betrokkenheid van de kinderen die de BSO bezoeken. Wij hebben 
informatie verkregen over de persoonlijke motivatie en emotionele betrokkenheid door interviews te 
houden met de kinderen van de BSO. Daarna hebben we met deze informatie activiteiten voor het 
instructiemiddel bedacht die hierop aansluiten.  
Daarnaast stelt Jolles (2006) dat pas in de leeftijd van ongeveer zestien jaar tot ruim na het 
twintigste jaar zich de meest complexe hersenfuncties: structuren die te maken hebben met planning 
en organisatie, met prioriteiten stellen, met kiezen, met de weging van sociale en emotionele 
factoren, en van individuele doelen ontwikkelen. Op basis hiervan hebben wij gekozen voor een 
instructiemiddel dat een door ons van tevoren bedacht doel heeft en waarbij geen sprake is van 
regulatieve leeractiviteiten (plannen, bijsturen, etc.).  
 
Op de site van de National Assosiation of School Psychologists (NASP) staan vier indicatoren van het 
motivatieniveau toegelicht. Deze indicatoren zijn persistentie, keuze van uitdaging, afhankelijkheid 
van volwassenen en emotie. Hieronder zullen de indicatoren verder worden uitgelegd. 
De eerste indicator, persistentie, duidt op de tijd die kinderen geconcentreerd met een taak bezig 

kunnen zijn. Jonge kinderen kunnen niet langer dan een uur geconcentreerd met een en dezelfde 

taak bezig zijn. Hier hebben wij rekening mee gehouden door te kiezen voor viermaal een activiteit 

van een uur in plaats van tweemaal een activiteit van twee uur.   

De tweede indicator is de keuze van uitdaging. Kinderen raken meer gemotiveerd wanneer zij 

succeservaringen beleven. Deze succeservaringen zorgen ervoor dat de kinderen uitdagingen kiezen 

die door hen als lastig worden ervaren. Als de kinderen zo’n taak succesvol uitvoeren, zorgt dit voor 

een hoger gevoel van tevredenheid. Kinderen die geen succeservaringen beleven, kiezen juist 

makkelijke taken en ondervinden een laag gevoel van tevredenheid. Wij hebben rekening gehouden 

met uitdaging. Het thema zelf heeft te maken met wetenschap en techniek en het aspect lucht is een 

complex gegeven. Wij houden het echter simpel, maar voor de doelgroep zal het uitdagend zijn en 

een relatief hoge moeilijkheidsgraad hebben. Het is echter een opdracht voor een BSO waar leren 

niet als specifiek leerdoel wordt gezien. Het is dus niet te evalueren of de kinderen daadwerkelijk de 

uitdaging van het begrijpen van de theorie over het onderwerp lucht zijn aangegaan. Het tweede 

leerdoel wat bij veel van de activiteiten hoort is het goed doorlopen van de procedure (bijvoorbeeld 

van het maken van een vliegtuig). Ook dit kan niet verplicht worden gesteld aan de kinderen. Bij de 

activiteiten wordt meer aangestuurd op intrinsieke motivatie door nieuwe dingen te laten maken.   

 

De derde indicator van motivatie is afhankelijkheid van volwassenen. Kinderen met een sterke 

intrinsieke motivatie hebben geen volwassene nodig die constant aanwezig is om te kijken en te 

helpen met de activiteit. Dit in tegenstelling tot kinderen met een lagere intrinsieke motivatie of een 
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extrinsieke motivatie. Onafhankelijkheid is een belangrijk aspect van de kwaliteit van leren. Kinderen 

die grotendeels van volwassenen afhankelijk zijn, beperken hierdoor hun mogelijkheid tot succes op 

school. Belangrijk is kinderen zelf te laten ontdekken en een eigen fantasie te laten gebruiken. Dit 

doen wij door de kinderen van de BSO een activiteit te laten doen waarbij zij zelf mogen kiezen hoe 

ze het willen doen. Een concreet voorbeeld hiervan is het versieren van de luchtballon. De kinderen 

worden gestimuleerd hun eigen creativiteit te gebruiken. 

De laatste indicator van motivatie is emotie. Deze wordt behandeld bij de evaluatie. 

 
5. Literatuur video 

 
De ontwerprichtlijnen voor de video zijn gebaseerd op de literatuur zoals die hieronder beschreven 
wordt. We hebben ervoor gekozen om video’s te gebruiken in ons ontwerp. De bedoeling is dat de 
kinderen voordat ze een opdracht maken, in de video de bijbehorende theorie krijgen. De PM’ers 
hebben aangegeven liever geen directe instructie te geven dus was een video de mogelijkheid om de 
kennis over te brengen op de kinderen zonder dat de PM’ers dit moeten doen. Het ontwerpen van 
een instructiemiddel bestaat uit keuzes gebaseerd op de gegevens die naar voren zijn gekomen in de 
analysefase, maar ook op basis van literatuur over het onderwerp. Daarom zal in dit hoofdstuk de 
literatuurstudie worden toegelicht die gedaan is voor de video.  
 
We hebben literatuur opgezocht over het effect van het gebruik van video in instructie en over een 

motivatie model: het ARCS model. In het artikel van Zhang e.a. (2006) worden verschillende vormen 

van instructie met elkaar vergeleken. De drie belangrijkste instructievormen zijn instructie zonder het 

gebruik van video, instructie met gebruik van video en instructie die gebruik maakt van interactieve 

video. In het artikel komt naar voren dat men beter leert van video instructie dan van instructie 

zonder video. In het artikel wordt verder gezegd dat een interactieve video het beste werkt, maar dat 

is gegeven de context van de BSO niet mogelijk. Daarnaast zorgt leren via een video voor meer 

tevredenheid en effectiviteit bij de lerende (Zhang e.a. 2006).  

Binnen de video willen we gebruik maken van het ARCS model van John Keller (Keller, 1983). Het 

ARCS model gaat uit van attention, relevance, confidence en satisfaction om zo een hogere motivatie 

te bereiken bij de lerende. Door verschillende elementen van het ARCS model te gebruiken willen we 

de lerende motiveren en op die manier een leuke en leerzame instructie te maken. 

` 

 

 Attention 

We willen aan het onderdeel attention voldoen door het gebruik van de video. Dat zorgt 

ervoor dat de informatie op een andere manieren word aangeboden dan de instructie van de 

PM’ers. Dat zorgt voor een hogere motivatie bij de lerende volgend het ARCS model. 

Daarnaast zullen de personen door verschillend stemgebruik aangeven wat belangrijk is. 

Door bij het onderdeel raket gebruik te maken van de ballon die wegschiet proberen we een 

concreet voorbeeld te geven van hoe een raket werkt. Dit valt onder het onderdeel 

concreteness.  

 

 Relevance 

Door vooraf aan te geven wat er geleerd gaat worden kunnen de kinderen dit aan hun 

voorkennis verbinden of weten ze wat ze er later mee kunnen.  
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 Confidence 

We willen het vertrouwen bij de kinderen versterken door aan het begin van de filmpjes 

duidelijk te maken wat er geleerd gaat worden en wat de kinderen aan het eind moeten 

snappen. Vooraf in de filmpjes willen de we kinderen aanmoedigen om door te blijven gaan 

als het even niet lukt en als het lukt dat ze dat dan zelf voor elkaar hebben gekregen.  

 

 Satisfaction 

Aan het eind van het filmpje als kort is uitgelegd wat de kinderen gaan maken, willen we 

zeggen dat de kinderen elkaar kunnen helpen als het niet lukt. Verder kan er weinig gedaan 

worden aan satisfaction volgens het ARCS model, omdat het onderdeel satisfaction verder in 

de instructie verwerkt wordt en dat dus een taak van de PM’ers wordt. We willen dit wel 

aangeven zodat de PM’ers daar rekening mee kunnen houden.  

 
In Designing Video and Multimedia for Open and Flexible Learning door Koumi (2006) wordt gesteld 
dat er verschillende domeinen zijn waaronder de categorieën van videotechnieken en leerfuncties 
kunnen worden verdeeld. Deze drie domeinen zijn de volgende: het assisteren van leren en van het 
ontwikkelen vaardigheden, zorgen voor ervaring en ten slotte opvoeding. In het boek van Koumi 
(2006) staan ook categorieën van videotechnieken en leerfuncties uitgewerkt. Hieronder zullen deze 
voor de drie eerdergenoemde domeinen met betrekking tot ons video ontwerp, worden uitgewerkt:  
 

 Assisteren van leren en van het ontwikkelen van vaardigheden 
 “Demonstrations of skills by an expert” (Koumi, 2006, p.4)  is een manier die gebruikt 

kan worden in een educatieve video om vaardigheden aan te leren.  

 “Animated diagrams” (Koumi, 2006, p.4) is een videofunctie met als doel iets uit te 
leggen door gebruik te maken van een systematische weergegeven tekening: 
geanimeerd diagram. Het doel wordt door Koumi (2006) ook beschreven als het 
ontdekken van processen. 

 “Visual metaphor/symbolism/analogy” (Koumi, 2006, p4.) is een videofunctie waar 
wij eveneens gebruik van maken. Om een voorbeeld te geven: bij de video voor de 
activiteit van het maken van een raket, maken we gebruik van het knutselen van een 
ballon-raket. De ballon wordt gerelateerd aan een ingewikkeldere raket. Zo wordt de 
theorie versimpeld tot het niveau van de doelgroep (kinderen van 6 tot en met 7 
jaar).  

 Hierbij horen ook de categorieën “modelling” en “illustrating” (Koumi, 2006, 
p4.). Zoals al eerder gezegd worden enkele moeilijke concepten versimpeld 
tot het niveau van de doelgroep: “modelling a proces by simplifying” (Koumi, 
2006, p4.) Ook geven wij echte voorbeelden om concepten mee te 
illustreren. Bijvoorbeeld een ballon gebruiken om de luchtdruk mee uit te 
leggen. 

 “Consending time” is een laatste categorie waaraan wij willen voldoen in de video. Er 
worden delen uit de video geknipt en bijvoorbeeld in de video van het 
vliegtuig/helikopter lopen Elsemiek en Matthijs het beeld uit en het beeld weer in. 
Hiertussen is geknipt en mist dus een deel van de tijd van ‘real life’.  

 
 
 

 Zorgen voor ervaring 
 “Viewpoints” (Koumi, 2006, p4.) is een eerste categorie van videofuncties waaraan 

we willen voldoen in ons ontwerp. Er wordt gefilmd vanuit close-ups, maar ook een 
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totaalshot van de voorkant. Zo wordt er gezorgd voor duidelijke details en een 
overzicht van de gehele situatie.  

 “Technical processes or equipment” (Koumi, 2006, p4.) is een tweede categorie van 
een videofunctie waar we gebruik van maken in ons ontwerp. In de video van de 
luchtballon wordt bijvoorbeeld een proefje gedaan met vuur. Deze proef wordt 
afgeraden om zelf te doen, maar is wel belangrijk om te laten zien aan de kinderen 
om de werking van een luchtballon uit te leggen.  

 “People/animals” (Koumi, 2006, p4.) is de derde categorie waar we rekening mee 
houden in ons ontwerp. Er is sprake van interactie tussen Elsemiek en Matthijs (de 
acteurs in de video). De gesprekken geven ons een belangrijke mogelijkheid om de 
theorie uit te leggen, omdat Elsemiek iemand speelt die niet veel weet en vragen 
stelt over de theorie aan Matthijs. Matthijs speelt een slimme professor die alles 
weet. 
 

 Opvoeding 
 “Stimulate appetite to learn, e.g. by revealing the fascination of the subject” (Koumi, 

2006, p4.) is de eerste manier van motiveren die wij gebruiken om de kinderen te 
stimuleren. Elsemiek stelt in de video vragen en geeft een anekdote over waarom zij 
zich die dingen afvraagt. Hierdoor wordt het onderwerp onder de aandacht gebracht 
en worden de kinderen geprikkeld om samen met Elsemiek achter het antwoord te 
komen. Misschien hebben zij het zichzelf ook al eerder afgevraagd en kunnen zij de 
stimulans die Elsemiek geeft dus relateren aan persoonlijke interesse en 
nieuwsgierigheid. 

 “Galvanize/spur into action” (Koumi, 2006, p4.) wordt gebruikt aan het einde van de 
video. Elsemiek zegt dan dat zij de in de video uitgelegde activiteit (nogmaals) zelf 
gaat doen. Zij vraagt de kinderen dan of ze ook meedoen. Dit moet zorgen voor de 
nodige aansporing om de kinderen actief deel te laten nemen aan de activiteit die op 
de video volgt. 

 “Motivate use of a strategy by showing its success” (Koumi, 2006, p4.) is in onze 
video een onbewuste, maar wel belangrijke videofunctie. In de video’s voeren 
Elsemiek en Matthijs samen activiteiten uit of Matthijs legt theorie uit aan Elsemiek. 
Aan het eind is er sprake van een goed uitgevoerde activiteit (denk aan een 
werkende ballon-raket) of dat Elsemiek de theorie begrijpt, omdat Matthijs dit haar 
heeft uitgelegd. In beide gevallen is dus sprake van succes.  

 
Aan het deel van videofuncties binnen het domein opvoeding dat gaat over emoties besteden wij in 
ons ontwerp geen aandacht. Dit is ten eerste het voorkomen van isolatie door de leraar of 
medeleerlingen te laten zien in de video (Koumi, 2006). Dit wordt als onnodig ervaren in ons 
ontwerp, omdat de kinderen van de BSO samen de video kijken. Ten tweede het veranderen van 
attitudes (Koumi, 2006): waardering, empathie voor andere mensen. Het gaat om het leren van een 
theorie die geen beroep doet op deze vaardigheden, daarom wordt ervoor gekozen om dit niet 
bewust in ons ontwerp meegenomen.  Ten derde is er de videofunctie die geruststelling genoemd 
wordt door Koumi (2006). Hier gaat het om het stimuleren zelfvertrouwen. Dit gebeurd voornamelijk 
in het instructieontwerp voor de pedagogisch medewerkers. In de video wordt er wel benadrukt voor 
de meeste activiteiten dat u het zelf kan doen, maar succes is nog niet ervaren. Dit gebeurt na het 
uitvoeren van de activiteit die volgt op de video, maar in de activiteit zelf zitten geen stimulansen 
voor zelfvertrouwen. Er is gekozen voor stimulansen vanuit de pedagogisch medewerkers, omdat de 
kinderen geen video meer kijken na het uitvoeren van de activiteit en ook nog niet kunnen lezen. 
Hulp, feedback en stimulansen zullen om die redenen dus komen van de pedagogisch medewerkers. 
Ten slotte is er nog de videofunctie om academische begrippen te relateren aan hun nut tijdens het 
oplossen van problemen in het dagelijks leven (Koumi, 2006). Dit wordt ook niet gedaan, omdat het 
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onderwerp lucht gerelateerd aan vliegen geen dagelijkse problemen vormen. Een voorbeeld ter 
illustratie is bijvoorbeeld de theorie over waarom een vliegtuig blijft zweven. Hiermee wordt het 
begrip luchtdruk uitgelegd, maar luchtdruk zorgt in het dagelijks leven van een kind van 6 tot en met 
7 jaar, niet snel voor problemen. 
 

6. Prototypes activiteiten  
 
Er zijn in totaal vier activiteiten ontworpen: vliegtuig/helikopter vouwen, raket maken, luchtballon 
knutselen en vlieger maken. Er is een werkblad/handleiding gemaakt die de kinderen kunnen 
gebruiken. De pedagogisch medewerkers krijgen van tevoren een handleiding opgestuurd, zodat zij 
tijdens het uitvoeren van de activiteiten de kinderen kunnen begeleiden en voorbereid zijn. De 
benodigdheden voor de activiteiten zijn dan wel op de BSO aanwezig of worden door de BSO 
geregeld. Voor sommige activiteiten die wat meer stappen in de procedure hebben of iets 
ingewikkelder zijn wordt extra uitleg gegeven in de video en wordt het in de video voorgedaan. Er zal 
een handleiding aanwezig zijn met hierop de stappen van de activiteit aangegeven, zodat de 
kinderen het vrijwel zelfstandig kunnen doen. Bij het raket maken wordt het in de video voorgedaan, 
dit is de enige activiteit waarbij dit het geval is. De handleidingen staan in de bijlagen en geven extra 
duidelijkheid hoe de activiteit eruit ziet. In de onderstaande tabel staat per ontwerprichtlijn hoe we 
die terug zien in ons ontwerp. 

 

Ontwerprichtlijnen Hoe dit terug te zien is in ons ontwerp 

Als er instructie ontworpen moet worden voor 
kinderen van 6-8 jaar, dan moeten we er 
rekening mee houden dat deze kinderen nog niet 
(zo goed) kunnen lezen. Bij de instructie moet dus 
vooral gewerkt worden met duidelijke plaatjes.  

We hebben werkbladen gemaakt die de activiteit 
uitleggen en waar we foto’s hebben toegevoegd 
die de activiteit duidelijk moeten maken zonder 
er tekst bij hoeft. 

Als de kinderen niet per se wat hoeven te leren 
op de BSO, dan moeten we zorgen dat de 
informatie verstopt zit in iets leuks, zodat de 
kinderen misschien niet direct in de gaten 
hebben dat ze iets leren.  

De informatie die we geven zit in een informatief 
filmpje. Zo hoeft er geen directe instructie 
gegeven te worden. 

Als de kinderen niet veel in aanraking komen met 
het thema wetenschap en techniek, dan moet 
het niet te ingewikkeld worden, omdat de 
kinderen over weinig voorkennis beschikken.  
 

We hebben geprobeerd de kennis die we de 
kinderen mee willen geven zoveel mogelijk terug 
te brengen naar de basis en zo alleen de basis van 
een principe meegeven. 

Als er geen gebruik kan worden gemaakt van de 
computer om informatie over te brengen, dan 
kiezen we voor een instructiefilm om informatie 
over te brengen. 
 

We hebben gekozen voor het maken van een 
filmpje om toch op een andere manier instructie 
te geven dan alleen via directe instructie. 

Als de pedagogische medewerkers zelf geen 
directe instructie willen geven, dan moeten we 
zorgen dat de instructie verwerkt zit in bijv. een 
video. 
 

Het informatieve gedeelte van de les hebben we 
in het filmpje zitten. 

Als kinderen ieder moment opgehaald kunnen 
worden, dan moeten het lessen zijn waar de 
kinderen zo mee kunnen stoppen.  

De les bestaat uit korte delen en de kinderen 
kunnen als ze dat willen hun knutselwerkjes thuis 
afmaken, omdat het met materialen is waar de 
meesten kinderen thuis ook over beschikken. 

Als kinderen ieder moment opgehaald kunnen We hebben 4 lessen gemaakt in plaats van 2 die 
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worden, is een les van twee keer over 2 uur te 
lang en kan er beter gekozen worden voor vier 
keer 1 uur.  

allemaal maximaal een uur duren. 

Als de pedagogische medewerkers denken dat er 
geen materialen voor wetenschap en techniek 
aanwezig zijn binnen de BSO, dan moeten we of 
kiezen voor opdrachten met materialen die wel 
aanwezig zijn, of materialen die de BSO mag 
aanschaffen.  

We hebben gekozen voor opdrachten die te doen 
zijn met materialen waarover de BSO beschikt of 
waar de BSO gemakkelijk aan kan komen. 

We moeten in ons ontwerp rekening houden met 
persoonlijke motivatie en emotionele 
betrokkenheid, als die bepalen of onze hersenen 
iets nieuws al dan niet opslaan, omdat prof. Dr. 
Jolles (2006) in zijn artikel schrijft dat persoonlijke 
motivatie en emotionele betrokkenheid 
belangrijke inspiratoren zijn. 

Er is ruimte voor de kinderen om tijdens de 
activiteit zelf te gaan experimenteren of om hun 
eigen knutselwerk te gaan versieren. Dit zou de 
motivatie van de kinderen in de hand moeten 
werken en houden we de kinderen betrokken. 

Als we een instructiemiddel maken voor een 
doelgroep van 6-7 jaar, dan moeten wij een 
instructiemiddel maken dat een van tevoren 
bedacht doel heeft en waarbij geen sprake is van 
regulatieve leeractiviteiten (plannen, bijsturen, 
etc.), omdat prof. Dr. Jolles (2006) stelt dat pas in 
de leeftijd van ongeveer zestien jaar tot ruim na 
het twintigste jaar zich deze meest complexe 
hersenfuncties ontwikkelen waaronder deze 
regulatieve leeractiviteiten vallen. 

De kinderen krijgen een stap voor stap aanwijzing 
en hoeven niet zelf uit te zoeken wat de volgende 
stap is voor de activiteit. 

Als jonge kinderen geen lange spanningsboog 
hebben, dan moeten we zorgen voor korte 
instructie.  

De filmpjes duren maximaal 5 minuten en de hele 
les niet langer dan een uur. 

Als er voor kinderen uitdaging in de opdracht 
moet zitten, dan moeten we kiezen voor iets wat 
de kinderen nog niet kunnen/weten of eerder 
gedaan hebben.  

We hebben geen aanwijzingen gehad dat de 
kinderen al vaker dit soort opdrachten gedaan 
hebben en daardoor zal de activiteit vernieuwend 
zijn. 

Als de motivatie van sommige kinderen bepaald 
wordt door de aanwezigheid van volwassenen, 
dan moeten we ervoor zorgen dat we instructie 
maken waarbij de kinderen de hulp van 
volwassenen kunnen inroepen als ze dat willen 
en wanneer ze dit niet willen dit ook niet wordt 
gegeven.  

Er zal tijdens de activiteit altijd een pedagogisch 
medewerker zijn die de kinderen kan begeleiden 
tijdens de activiteit. 

 

7. Prototype video 
 
Het product, de instructievideo, is volgens van tevoren geschreven scripts in elkaar gezet. Deze 
scripts zijn te vinden in de bijlagen. De video is als volgt opgebouwd. Het begin van de video wordt 
gespeeld door Elsemiek. Zij praat tegen de kijkers van de video. Ze begroet de kijkers en vraagt of zij 
zich ook afvragen hoe het onderwerp van de video (raket, vliegtuig, vlieger of luchtballon) werkt. Dan 
stelt zij voor om professor Peter (gespeeld door Matthijs) om hulp te vragen. Hij wilt helpen en zo 
wordt de theorie uitgelegd. Daarna wordt de kijker aangespoord om de activiteit die genoemd wordt 
in de video zelf te gaan doen.  
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In tabel op de volgende bladzijde is te zien hoe de ontwerprichtlijnen terug te zien zijn in ons 
ontwerp. 
 
 

Ontwerprichtlijnen Hoe dit terug te zien is in ons ontwerp 

Als de video motivatie moet stimuleren, dan 
moet er worden gewezen op het belang van het 
onderwerp, omdat de nieuwsgierigheid van de 
doelgroep dan geprikkeld wordt. 

Er wordt in elk filmpje een link gelegd tussen wat 
de persoon in het dagelijks tegenkomt en 
vervolgens hoe dat komt. Vervolgens wordt dan 
uitgelegd hoe het principe werkt. 

Als de video moet aanzetten tot actie van de 
doelgroep, dan moet er in de video een 
stimulans zijn om de doelgroep actie te laten 
ondernemen, omdat dit motiverend is. 

Aan het eind van elk filmpje wordt een koppeling 
gemaakt dat de persoon de activiteit gaat doen 
en vraag of de kinderen meedoen. 

Als de video motivatie moet stimuleren, dan 
moet de video  aandacht besteden aan de kans 
op succes voor de doelgroep, omdat een grote 
succeskans motivatie verhogend werkt. 

De activiteit wordt voorgedaan in de filmpjes of 
het eind werk wordt getoond. 

Als de video interessant moet zijn voor de 
doelgroep, dan moet er gefilmd worden uit 
verschillende viewpoints, omdat dit de video 
aantrekkelijker maakt: zowel duidelijke details als 
een overzicht van de gehele situatie. 

Er wordt gefilmd vanuit verschillende 
perspectieven. 

Als de video de aandacht van de doelgroep vast 
moet houden, dan moet de video aandacht 
besteden aan dingen die uitzonderlijk zijn in het 
dagelijks leven, omdat nieuwe, extreme dingen 
interessant zijn. 

De video speelt in op de belevingswereld van de 
kinderen, maar doet dit op een andere manier 
door uitleg te geven over hoe iets werkt en dat is 
nieuw voor de kinderen. 

Als de video aantrekkelijk moet zijn voor de 
doelgroep, dan moet de video door middel van 
bijvoorbeeld de manier van interactie tussen de 
acteurs overeenkomsten tonen met het dagelijks 
leven van de doelgroep, omdat identificatie zorgt 
voor motivatie. 

De gesprekken in het filmpje hebben we zo 
natuurlijk mogelijk weer proberen te geven. 

Als de video duidelijke uitleg moet geven over 
een relatief lastige theorie, dan moet de uitleg 
gegeven worden door experts, omdat zij de 
theorie goed begrijpen en de vaardigheden voor 
kunnen doen. 

De uitleg wordt gegeven door een persoon die 
een professor nadoet. Dit is geen echte expert, 
maar omdat de informatie zo terug ging naar de 
basis was de informatie gemakkelijk eigen 
gemaakt door deze persoon. 

Als de video complexe processen moet uitleggen, 
dan moet gebruik gemaakt worden van 
geanimeerde diagrammen, omdat dit de theorie 
op een versimpelde, overzichtelijke manier kan 
weergeven. 

In de filmpjes van het vliegtuig/helicopter en van 
de luchtballon wordt gebruik gemaakt flash-
animaties die een versimpelde weergaven zijn 
van wat er uitgelegd wordt. 

Als de video complexe theorie moet uitleggen, 
dan moet een beroep gedaan worden op een 
visuele metafoor, symbolisme of analogie, omdat 
zo moeilijke concepten worden versimpeld 
(modelling a proces by simplifying) en concepten 
worden zo geïllustreerd. 

Concepten worden versimpeld uitgelegd. Bij de 
raket is dat een ballon en bij het 
vliegtuig/helicopter en de luchtballon zijn dat 
flash-animaties en bij de vlieger is dat een zakje. 

Als de video de aandacht van de doelgroep moet 
vasthouden, dan moet er geknipt worden in ‘real 

Er wordt geknipt in tijd wanneer de personen 
naar buiten gaan om daar een proefje te doen. 



            Curriculum & Instructie      Atelier 2 Universiteit Twente 
 

37 
 

life’, omdat niet alle activiteiten die gedaan 
worden (zoals naar binnen en buiten lopen) 
interessant zijn.  

De videotechniek “Demonstrations of skills by an 
expert” (Koumi, 2006, p.4) gebruiken wij in ons 
ontwerp, omdat de vaardigheden die nodig zijn 
bij de activiteiten voor worden gedaan. De 
kinderen kunnen dus op de video zien hoe het 
moet.  

De activiteiten worden kort voorgedaan in de 
filmpjes. 

“Animated diagrams” (Koumi, 2006, p.4) is een 
videofunctie die wij gebruiken in het video 
ontwerp bij het onderdeel vliegtuig/helikopter. 
Daar is sprake van een theoretische uitleg over 
de werking van lucht bij het opstijgen van een 
vliegtuig/helikopter.   

Ook dit wordt in de flash-animaties toegepast. 
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8. Opzet micro-evaluatie 

 
In dit hoofdstuk wordt de evaluatie van het product beschreven. Eerst wordt het doel van de 
evaluatie beschreven. Daarna wordt op basis van dit doel de werkwijze van de evaluatie beschreven.  
 
Doel van de Evaluatie 
 
Door middel van een evaluatie wordt het succes van een oplossing vastgesteld. Dit kan op twee 
manieren gedaan worden; door middel van een formatieve evaluatie of door middel van een 
summatieve evaluatie. Bij een formatieve evaluatie wordt het product getest door de makers van het 
product. Aan de hand van deze evaluatie kunnen er nog dingen veranderd worden aan het product. 
Wanneer er een summatieve evaluatie plaatsvindt, dan wordt het product geëvalueerd door de 
gebruikers van het product die niks te maken met de ontwikkeling van het product Zij geven dan een 
mening over het product, maar daar kan niets meer aan veranderd worden. Zij evalueren dus het 
eindproduct en geven een eindoordeel.   
 
De evaluatie die wij uitvoeren in een micro-evaluatie valt onder de formatieve evaluatie, omdat het 
doel van de evaluatie is: er achter komen of het gemaakte instructiemateriaal wel duidelijk is voor de 
pedagogische medewerkers en de kinderen. Aan de hand van de bevindingen wordt het 
instructiemateriaal aangepast en eventueel verbeterd. De respondenten van de evaluatie zijn 
ongeveer 10 kinderen van de BSO ‘De Rotsduif’ te Almelo. Het zijn namelijk uiteindelijk de kinderen 
die het materiaal in de toekomst moeten snappen en uitvoeren. Het is dus van belang dat zij snappen 
wat er uitgelegd wordt en wat er gedaan moet worden. De andere respondent is de pedagogisch 
medewerker, omdat zij  het uiteindelijk moet uitvoeren.   
De evaluatievraag luidt daarom: Begrijpen de pedagogisch medewerkers en de kinderen wat ze 
moeten doen? 
 
Werkwijze 
 
Bij de micro-evaluatie wordt gekeken naar de video en naar de opdracht. Hiervoor is gekozen omdat 
het twee losse delen zijn die ook apart gebruikt zouden kunnen worden.  
 
Bij beide onderdelen kijken we of het duidelijk is. Het moet duidelijk zijn voor de pedagogische 
medewerker, omdat die ook moet begrijpen wat er uitgelegd wordt en wat er gedaan moet worden, 
maar het moet ook duidelijk zijn voor de kinderen omdat zij de informatie uit de video moeten 
opnemen en de opdracht moeten uitvoeren.   
 
De aspecten waar naar gekeken wordt zijn: afleiding, aandacht, zelfstandigheid en begrijpelijkheid.  
 
Om het doel te bereiken geven de ontwerpers de les zoals die ontworpen is. Er wordt “een les” 
gegeven op de BSO door één van de ontwerpers. Er wordt begonnen met een video, waarin wordt 
uitgelegd hoe een raket werkt aan de hand van een proefje. Daarna is het de bedoeling dat de 
kinderen tijdens de opdracht dit proefje zelf ook gaan uitvoeren. Dit kunnen ze doen aan de hand van 
het voorbeeld dat in de video werd gegeven, maar ze krijgen er ook een werkblad bij waar alle 
stappen d.m.v. plaatjes op staan uitgelegd.  
Wanneer de kinderen dit aan het doen zijn, observeren wij ze. We letten op hoe ze kijken, hoe hun 
houding is en of ze wel geboeid zijn. Daarnaast vullen we het observatieformulier in (zie:bijlage).  
 
Wanneer de opdracht klaar is, wordt er ook een interview gehouden met de pedagogische 
medewerkers en de kinderen. Hiermee wordt gekeken of dat wat we geobserveerd hebben ook 
daadwerkelijk zo is. We stellen vragen over de duidelijkheid, de moeilijkheidsgraad, de tijdsindeling 
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(te kort/te lang) en of ze het leuk vonden om te doen. Daarnaast vragen we aan de pedagogische 
medewerkster of de handleiding duidelijk en uitgebreid genoeg was. Omdat we verschillende 
kinderen interviewen die allemaal verschillend zijn, wordt er een duidelijk beeld geschetst van wat er 
van de instructie gevonden wordt.  
 
De instrumenten observatie en interview zijn in combinatie gekozen omdat ze goed op elkaar 
aansluiten en elkaar kunnen aanvullen. Sommige aspecten zijn moeilijk te observeren, maar je kunt 
er wel naar vragen. Je kunt bijvoorbeeld wel denken dat een kind het leuk vindt omdat je denkt dat 
hij/zij aandachtig zit te kijken, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Door dit te vragen kan je 
gedachte bevestigd worden, maar ook ontkracht worden.  
Een interview is ook goed evaluatie middel, omdat je echt met mensen spreekt. Je kunt vragen 
waarom ze iets vinden en daarop doorvragen of vragen of ze dat willen verduidelijken/toelichten. 
Dus door te observeren en te interviewen, wordt een zo goed mogelijk beeld geschetst van het 
instructiemateriaal en kan het op deze manier verbeterd worden.  
 
Respondenten 
Als respondenten gebruiken we ongeveer 10 kinderen die we gaan observeren en aan enkele zullen 
we na afloop enkele vragen stellen als er nog onduidelijkheden zijn. De pedagogisch medewerkers 
kijken mee met hoe de les gegeven wordt door een van de studenten en zullen zelf ook meedraaien. 
Aan het eind van de evaluatie zullen nog kort wat vragen gesteld worden aan de pedagogisch 
medewerker. Ook belangrijk is het om op dat moment na te gaan of het handboek duidelijk was. 
 
Instrumenten 
Als instrumenten gebruiken we observatieformulieren en interview topics.  
 
Procedure 
Er is een iemand uit de groep die de micro-evaluatie begeleid. De andere leden van de groep nemen 
een aantal kinderen dat zij gedurende de les observeren. Aan het eind van de les worden er nog 
enkele kinderen en de pedagogisch medewerker geinterviewd. 
 
Data-analyse 
Na de micro-evaluatie worden de evaluatieformulieren naast elkaar gelegd en worden daar de 
conclusies uit getrokken. Door naar overeenkomsten en verschillen te kijken die bij de verschillende 
observators naar voren zijn gekomen. Ook naar frequenties van bepaalde factoren zoals het 
wegkijken tijdens de film word dan gekeken.  
 

9. Resultaten micro-evaluatie 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschouwd. Eerst worden de resultaten van de evaluatie 
beschreven. Daarna wordt een revisie op het eindproduct gegeven. Tot slot wordt de conclusie 
beschreven.   
 
Het instructiemateriaal is geëvalueerd door zowel een pedagogische medewerkster als 10 kinderen 
van de BSO “De Rotsduif”. Hun eerste reactie was heel positief. Hieronder wordt dit verder 
uitgewerkt in twee kopjes: ‘De video’ en ‘De opdracht’. Ook wordt de mening van de pedagogische 
medewerkster, die van de kinderen en die van de ontwerpers in een aparte alinea gezet.  
 
De video 
 
De pedagogische medewerkster was heel positief over de video. Het was een duidelijke video, omdat 
er in het begin goed duidelijk werd dat het meisje van de video iets wou weten (hoe werkt een 
raket?). Om dit uit te leggen, werd de hulp ingeroepen van professor Peter. Hij ging aan de hand van 
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een proefje uitleggen hoe een raket werkte. Het proefje was duidelijk doordat alles rustig werd 
verteld en werd voorgedaan. Door het gebruik van close-ups konden de kinderen goed zien wat er 
precies gedaan werd. Dit maakte het nog nét iets duidelijker.  
Verder viel het haar op dat doordat de uitleg pas in het einde van de video kwam, de aandacht van 
de kinderen misschien al iets was weggezakt. Maar doordat er een koppeling werd gemaakt met de 
ballon werd deze nog best vastgehouden. De duur van de video moet dus ook beslist niet langer. Ze 
vond het zo precies goed. Maak je de video namelijk korter dan moet je alles sneller uitleggen en dan 
is het niet duidelijk meer. 
 
De kinderen waren ook heel positief over de video. Ze gaven aan het leuk te vinden dat het proefje 
werd voorgedaan en ze snapte het ook goed. De uitleg van hoe een raket nou werkt vonden ze nog 
wel een moeilijk.  
 
Wat ons als ontwerpers tijdens het observeren is opgevallen is dat de kinderen heel aandachtig naar 
de video zaten te kijken en te luisteren. Het viel hun wel meteen op dat het meisje en de professor 
twee van de ontwerpers waren, maar dat maakte niet uit. Ze keken wel achterom en je zag ze 
denken ‘hé, dat zijn zij!’, maar daardoor geloofden ze wel nog steeds wat er verteld werd en blijven 
ze wel goed opletten.  
Vooral toen het proefje werd voorgedaan zag je de kinderen opletten. Sommige die knikten echt zo 
met hun hoofd, zodat je kon zien dat ze het aan het opslaan waren.  
We merkten wel dat sommige kinderen bij het theoriedeel afhaakten. Ze gingen toen om hun heen 
kijken, fluisteren en waren afgeleid, maar bleven wel zitten. Dat merkte je ook terug toen we ze er 
later naar vroegen in het interview. Daar kwam verder uit dat ze het een leuke video vonden.  
 
De opdracht  
 
Over de opdracht was de pedagogische medewerkster ook heel tevreden. Ze vond het een leuk 
proefje om te doen, omdat hij eigenlijk heel simpel was. Je hebt er materialen voor nodig die 
eigenlijk altijd aanwezig zijn (ballon-rietje-touw-plakband-schaar) en doordat het goed werd 
uitgelegd in de video konden de kinderen er zo mee aan de slag. Ze vond het ook leuk dat de 
kinderen met z’n tweeën aan het werk waren. Ze hielpen elkaar en wisselden af. De tijd van de 
opdracht vond ze ook goed, want zo bleef er nog tijd over dat de kinderen iets anders kunnen doen.  
Het enige kritiekpuntje wat de pedagogische medewerkster nog wel had op de opdracht was dat er 
geen koppeling meer werd gemaakt met de raket tijdens de opdracht. Misschien dat we daar nog 
iets voor zouden kunnen inbouwen. De kinderen zijn namelijk nog te jong om tijdens de opdracht zelf 
deze link te leggen.  
De opdracht vonden de kinderen heel erg leuk om te doen, vooral omdat ze al weten wat er gaat 
gebeuren en ze ook willen kijken of ze dat zelf lukt. Ze vonden het niet te moeilijk.  
Het eerste wat ons bij de opdracht opviel was dat de kinderen helemaal geen gebruik maakten van 
het werkblad. Ze konden gewoon heel makkelijk de stappen nadoen. Mocht er toch iets niet goed 
gedaan worden, dan was de andere er om te corrigeren. Hulp bieden was (bijna) niet nodig. Het 
leuke was dat ze zelf op het idee kwamen om het nog een keer te doen en dan de rollen om te 
draaien. De ander wou ook wel een keer de ballon opblazen en loslaten. Daarna wilden ze het nog 
vaker doen en kwamen met eigen variaties. De een plakte de ballon helemaal vast aan het rietje 
waardoor het rietje met de ballon helemaal niet meer wegschoot, anderen probeerden de ballon zo 
groot mogelijk op te blazen, maar als de ballon dan aan de overkant was, was de lucht er nog niet 
helemaal uit. Weer een ander meisje kwam op het idee om van de ballon en de rietjes een 
luchtballon te maken en weer anderen gingen met de ballon volleyballen.  
Sommige kinderen hadden het een keer gedaan en vonden het goed, zij gingen weer naar buiten 
voetballen, terwijl anderen er zo lang mee bezig waren en het keer op keer probeerden dat de 
pedagogische medewerkster moest zeggen dat ze gingen opruimen.     
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Revisie 
 
Na aanleiding van de evaluatie hebben we niks aangepast aan de video. De pedagogische 
medewerkster vond dat er een duidelijke lijn in zat en dat we vooral gebruik moesten maken van de 
close-ups, dus daar zijn we bij de rest van het filmen mee doorgegaan.  
Aan de opdracht hebben we ook niet veel veranderd. Wel hebben we ervoor gezorgd dat er tijdens 
de opdracht nog een keer de koppeling wordt gemaakt naar de raket. Omdat sommige kinderen al zo 
snel klaar waren met de opdracht hebben we een aantal tekeningen van een raket toegevoegd. Deze 
kunnen de kinderen inkleuren als ze dat leuk vinden. Dan blijven ze toch iets langer bezig met het 
onderwerp.   
 
Conclusie 
 
De instructie is duidelijk en helder en zowel de pedagogisch medewerkers als de kinderen kunnen er 
zo mee aan de slag. De opdracht is makkelijk uit te voeren omdat er materiaal voor nodig is dat altijd 
aanwezig is. Daarnaast wordt het in de video zo duidelijk uitgelegd dat de kinderen het zo uitvoeren 
zonder enige hulp. De kinderen zijn gemotiveerd bezig en vooral benieuwd of de ballon wegschiet 
over het touw. De koppeling naar de raket wordt hiermee alleen nog niet direct gemaakt, omdat ze 
daar waarschijnlijk nog te jong voor zijn en dit niet uit zichzelf doen. Omdat sommige kinderen nogal 
snel klaar zijn met de opdracht, worden er nog tekeningen toegevoegd zodat ze toch nog iets langer 
bezig kunnen blijven met het onderwerp als ze dat willen.  
Ons doel om er achter te komen of het gemaakte instructiemateriaal wel duidelijk is voor de 
pedagogische medewerkers en de kinderen is dus zeker gehaald. De pedagogische medewerkster gaf 
zelf aan er zo mee aan de slag te kunnen.  
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11. Reflectie 

 
Domeinspecifieke kennis en vaardigheden 
 
Tijdens deze fase zijn we druk bezig geweest met het ontwerpen van onze lessen. We hebben ervoor 
gekozen om een video te gebruiken. We hebben ons daarom eerst moeten inlezen in hoe je een goede 
instructievideo moet maken. Dit was voorheen nog bij niemand van ons bekend. Deze 
domeinspecifieke kennis hebben wij als groep opgedaan, waarna we een goede instructievideo 
konden maken. Met het maken van deze video zijn onze vaardigheden rondom filmen ook verder 
uitgebreid. We hadden bij het vorige ateliervak ook al wel gefilmd maar nu hebben we weer hele 
andere dingen gedaan wat goed op camera moest komen. Wij denken dat we daar wel in zijn 
geslaagd. 
 
Communicatieve kennis en vaardigheden 
 
Tijdens deze fase liep de communicatie met onze contactpersoon van de BSO wat stroef. We konden 
maar geen contact krijgen via telefoon en zelfs op de mail werd niet gereageerd. Toen we uiteindelijk 
diegene te pakken kregen die ook onze lessen zou geven, konden we eindelijk een afspraak maken 
voor een micro-evaluatie en voor de try-out. Dit heeft ons wel wat tijd gekost maar uiteindelijk is het 
allemaal goed gekomen.  
De communicatie binnen de groep was nog steeds goed. We konden goed met elkaar overleggen en 
iedereen wist wat hij/zij moest doen.  
De communicatie tussen de BSO en de universiteit is uiteindelijk ook goed gekomen. In het begin had 
de BSO een ander idee van de opdracht dan de universiteit tegen ons had gezegd. Na overleg en 
goede communicatie met een van de pedagogische medewerkers is dit probleem verholpen. 
 
Onderwijskundige kennis en vaardigheden 
 
Onze onderwijskundige kennis en vaardigheden zijn bij het maken van de micro-evaluatie flink getest. 
We wisten meteen hoe we dit moesten aanpakken maar met de juiste formulering hadden we wel 
wat hulp nodig. Dat we de micro-evaluatie met behulp van een observatie en een interview wilde 
uitvoeren wisten we meteen. Met het maken van interviewtopics en de onderzoeksvraag hadden we 
niet zoveel moeite. Ook met de uitvoer van dit stuk ging het goed. We konden zowel de pedagogische 
medewerker als de kinderen interviewen. Hieruit kwam dat beide groepen erg positief waren over ons 
ontwerp.  
Met het maken van een observatieformulier hadden we iets meer moeite. We wilde graag weten of 
de kinderen gemotiveerd waren om met ons ontwerp bezig te gaan en vooral te blijven. We vonden 
het lastig om goede observatiecategorieën te maken. Gelukkig hebben we hier wat hulp bij gehad en 
is het ons uiteindelijk gelukt om een goed observatieformulier te maken. Het uitvoeren van deze 
observatie verliep zonder problemen. Hier kwam ook uit naar voren dat we een goed ontwerp hadden 
gemaakt en dat zowel de kinderen als de pedagogische medewerker enthousiast waren. Dat gaf ons 
een heel goed gevoel!  
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Realisatiefase  
Vak: Atelier 2 
28 mei – 30 juni 2012 
Elsemiek Bartelink, Bas Roelofs, Matthijs Rouw, Sanne van Waveren, Eline Wientjens 

 
In dit realisatiefase verslag zullen de onderdelen van de realisatiefase aan bod komen. Er is vanuit de 
Universiteit Twente aan ons de opdracht gegeven om een instructiemiddel te ontwerpen voor, in ons 
geval, BSO de Rotsduif. Voor een omschrijving van wat een BSO is, verwijzen wij u naar de alinea 
‘Probleemstelling’ van het hoofdstuk over het vooronderzoek. Het onderwerp van het 
instructiemiddel moest binnen het thema ‘wetenschap en techniek’ vallen. In paragraaf 1 zullen kort 
de resultaten van het vooronderzoek worden herhaald. In pargraaf 2 zullen de ontwerpkeuzes die in 
de ontwerpfase zijn opgesteld, worden opgenoemd en de al dan niet gemaakte aanvullingen op het 
prototype worden in paragraaf 3 uitgewerkt. In paragraaf 4 zal de try-out worden uitgewerkt. 
Paragraaf 5 zal verder ingaan op de positionering van het project. In paragraaf 6 vindt u de 
groepsreflectie. In paragraaf 7 is de literatuurlijst weergegeven. Ten slotte zullen in paraaf 8 de 
bijlagen te vinden zijn. 
 

1. Resultaten voor onderzoek  
 
Voorafgaand aan deze realisatiefase  hebben er een analysefase en ontwerpfase plaatsgevonden. 
Hierin zijn het probleem, de doelgroep, de context, de behoeften en de inhoud geanalyseerd en 
ontwerpkeuzes gemaakt. De resultaten zullen hieronder kort worden beschouwd. 

 
De ontwerpopdracht 

De activiteiten die op de BSO de Rotsduif voor kinderen van 6-7 jaar worden georganiseerd, hebben te 
weinig betrekking op het thema ‘wetenschap en techniek’. De Universiteit Twente (de 
opdrachtnemer) heeft als motto “High Tech, Human Touch” en zal daarom een instructiemiddel gaan 
ontwikkelen met als onderwerp ‘wetenschap en techniek’ om dit thema zo goed mogelijk tot zijn 
recht te laten komen. Het product moet een educatieve instructievorm worden waar de kinderen met 
de leeftijd van 6-8 jaar vier keer een uur op een actieve manier mee bezig zullen zijn.  

 
De context 

BSO de Rotsduif uit Almelo is gevestigd in een multifunctioneel gebouw en heeft twee groepsruimtes, 
een keuken en een klaslokaal. De BSO mag gebruik maken van de buitenvoorzieningen van de scholen 
die in hetzelfde gebouw gevestigd zijn. In de groepsruimtes zijn vooral materialen aanwezig die men 
veel op basisscholen tegen komt zoals lego, blokken en veel knutselspullen. Een tv met dvd-speler is 
de enige ICT-voorziening die te gebruiken is. De pedagogisch medewerkers zijn allemaal 
verantwoordelijk voor ongeveer 10 kinderen. De pedagogisch medewerkers zijn niet bevoegd om les 
te geven en geven liever zelf geen directe instructie, maar vervullen een ondersteunende rol bij de 
taak die de kinderen krijgen.  De meeste kinderen worden tussen half 6 en 6 uur opgehaald. Daarom 
is het beter om vier activiteiten te maken die allemaal een uur duren in plaats van twee activiteiten 
die 2 uur duren. 

 
De doelgroep 

De kinderen komen van 3 verschillende scholen. Wat betreft voorkennis hebben wij geen duidelijke 
reactie ontvangen met betrekking tot het thema vliegen. Op basis van de interesse van kinderen 
hebben we toch voor vliegen gekozen. Deze onderwerpskeuze komt ook voort uit de gesprekken met 
de PM’ers en de mogelijkheden binnen de BSO. Er werken over het algemeen 4 mensen tegelijk en ze 



            Curriculum & Instructie      Atelier 2 Universiteit Twente 
 

45 
 

hebben een maximale capaciteit van 60 kinderen. Instructieontwerp is onbekend terrein voor hen en 
daarom zullen wij ze moeten voorzien in het juiste materiaal dat hen zal begeleiden bij het geven van 
de instructie.  

 
De benodigdheden 

Uit de taakanalyses is naar voren gekomen dat er materialen nodig zijn zoals lijm, papier, scharen en 
specifiekere onderdelen zoals vliegerpapier. Ook zijn verschillende vaardigheden vereist zoals het 
kunnen opblazen van een ballon en kunnen knippen. Verder zijn de verschillende stappen die 
uitgevoerd moeten worden opgezocht en uitgeschreven. Hierbij zijn ook problemen aan het licht 
gekomen: wat als het kind niet voldoet aan de prerekwisities? Mogelijk zijn niet alle benodigde 
materialen aanwezig. Hiermee moeten we rekening houden bij de volgende fases.  

 

2. De ontwerpkeuzes (ontwerprichtlijnen) 

 
We hebben voor ons instructiemiddel gekozen voor het maken van instructie voor 4 
knutselactiviteiten met bijbehorende video. De keuze voor knutselactiviteiten is voortgekomen uit de 
reactie van de doelgroep op dit soort activiteiten. De doelgroep gaf een zeer positieve en 
enthousiaste reactie op het voorstel om iets te leren door ‘doen’. De video is voortgekomen uit 
literatuur en uit de context. De pedagogisch medewerkers (PM’ers) hebben geen ervaring met 
lesgeven, daarom is er gekozen voor een instructie waarbij de PM’ers voornamelijk een 
ondersteunende rol uitoefenen en de instructie grotendeels door ons van tevoren zal worden 
gemaakt. De instructie moet dan echter wel op een andere manier dan direct instructie door de 
PM’ers op de kinderen worden overgebracht. Daarom is er gekeken naar aanwezige mogelijkheden 
binnen de BSO. Er was aan ICT echter alleen een televisie met dvd-speler aanwezig, daarom is er 
onder andere gekozen voor video. Ook wordt de keuze voor video verantwoord door de volgende 
ontwerpprincipes (Bron: Atelier 1):  
 

Ontwerpprincipes  Korte omschrijving 

The multimedia principle Studenten leren beter van woorden en plaatjes dan alleen van woorden 

The split-attention principle:  Studenten leren beter wanneer het materiaal niet vereist dat je je 

aandacht moet verdelen tussen meerdere bronnen die naar elkaar 

verwijzen. 

The temporal contiguity 

principle 

Studenten leren beter als woorden en plaatjes tegelijk worden 

gepresenteerd in plaats van na elkaar 

The modality principle Studenten leren beter van animaties en gesproken tekst dan van 

animaties en geschreven tekst 

The redundancy principle Studenten leren beter van animaties en gesproken tekst dan van 

animaties, gesproken en geschreven tekst als de visuele informatie 

tegelijkertijd wordt gepresenteerd met de verbale informatie 

 
Uit verder literatuur onderzoek (uitgebreider verslag hierover is te vinden in het ontwerpverslag) zijn 
de volgende ontwerprichtlijnen ontstaan: 
 

1. Als er instructie ontworpen moet worden voor kinderen van 6-8 jaar, dan moeten we 
er rekening mee houden dat deze kinderen nog niet (zo goed) kunnen lezen. Bij de 
instructie moet dus vooral gewerkt worden met duidelijke plaatjes. 
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2. Als de kinderen niet perse wat hoeven te leren op de BSO, dan moeten we zorgen dat 
de informatie verstopt zit in iets leuks, zodat de kinderen misschien niet direct in de 
gaten hebben dat ze iets leren.  

3. Als de kinderen niet veel in aanraking komen met het thema wetenschap en techniek, 
dan moet het niet te ingewikkeld worden, omdat de kinderen over weinig voorkennis 
beschikken. 

4. Als er geen gebruik kan worden gemaakt van de computer om informatie over te 
brengen, dan kiezen we voor een instructiefilm om informatie over te brengen. 

5. Als de pedagogische medewerkers zelf geen directe instructie willen geven, dan 
moeten we zorgen dat de instructie verwerkt zit in bijv. een video. 

6. Als kinderen ieder moment opgehaald kunnen worden, dan moeten het lessen zijn 
waar de kinderen zo mee kunnen stoppen.  

7. Als kinderen ieder moment opgehaald kunnen worden, is een les van twee keer over 2 
uur te lang en kan er beter gekozen worden voor vier keer 1 uur.  

8. Als de pedagogische medewerkers denken dat er geen materialen voor wetenschap 
en techniek aanwezig zijn binnen de BSO, dan moeten we of kiezen voor opdrachten 
met materialen die wel aanwezig zijn, of materialen die de BSO mag aanschaffen.  

9. We moeten in ons ontwerp rekening houden met persoonlijke motivatie en 
emotionele betrokkenheid, als die bepalen of onze hersenen iets nieuws al dan niet 
opslaan, omdat prof. Dr. Jolles (2006) in zijn artikel schrijft dat persoonlijke motivatie 
en emotionele betrokkenheid belangrijke inspiratoren zijn. 

10. Als we een instructiemiddel maken voor een doelgroep van 6-7 jaar, dan moeten wij 
een instructiemiddel maken dat een van tevoren bedacht doel heeft en waarbij geen 
sprake is van regulatieve leeractiviteiten (plannen, bijsturen, etc.), omdat prof. Dr. 
Jolles (2006) stelt dat pas in de leeftijd van ongeveer zestien jaar tot ruim na het 
twintigste jaar zich deze meest complexe hersenfuncties ontwikkelen waaronder deze 
regulatieve leeractiviteiten vallen. 

11. Als we de aandacht van de kinderen de gehele instructie vast willen houden, dan 
moeten we zorgen voor korte instructie, omdat jonge kinderen geen lange 
spanningsboog hebben.  

12. Als er voor kinderen uitdaging in de opdracht moet zitten, dan moeten we kiezen voor 
iets wat de kinderen nog niet kunnen/weten of eerder gedaan hebben.  

13. Als de motivatie van sommige kinderen bepaald wordt door de aanwezigheid van 
volwassenen, dan moeten we ervoor zorgen dat we instructie maken waarbij de 
kinderen de hulp van volwassenen kunnen inroepen als ze dat willen en wanneer ze 
dit niet willen dit ook niet wordt gegeven.  

14. Als de video motivatie moet stimuleren, dan moet er worden gewezen op het belang 
van het onderwerp, omdat de nieuwsgierigheid van de doelgroep dan geprikkeld 
wordt. 

15. Als de video moet aanzetten tot actie van de doelgroep, dan moet er in de video een 
stimulans zijn om de doelgroep actie te laten ondernemen, omdat dit motiverend is. 

16. Als de video motivatie moet stimuleren, dan moet de video  aandacht besteden aan 
de kans op succes voor de doelgroep, omdat een grote succeskans motivatie 
verhogend werkt. 

17. Als de video interessant moet zijn voor de doelgroep, dan moet er gefilmd worden 
uit verschillende viewpoints, omdat dit de video aantrekkelijker maakt: zowel 
duidelijke details als een overzicht van de gehele situatie. 

18. Als de video de aandacht van de doelgroep vast moet houden, dan moet de video 
aandacht besteden aan dingen die uitzonderlijk zijn in het dagelijks leven, omdat 
nieuwe, extreme dingen interessant zijn. 

19. Als de video aantrekkelijk moet zijn voor de doelgroep, dan moet de video door 
middel van bijvoorbeeld de manier van interactie tussen de acteurs overeenkomsten 
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tonen met het dagelijks leven van de doelgroep, omdat identificatie zorgt voor 
motivatie. 

20. Als de video duidelijke uitleg moet geven over een relatief lastige theorie, dan moet 
de uitleg gegeven worden door experts, omdat zij de theorie goed begrijpen en de 
vaardigheden voor kunnen doen. 

21. Als de video complexe processen moet uitleggen, dan moet gebruik gemaakt worden 
van geanimeerde diagrammen, omdat dit de theorie op een versimpelde, 
overzichtelijke manier kan weergeven. 

22. Als de video complexe theorie moet uitleggen, dan moet een beroep gedaan worden 
op een visuele metafoor, symbolisme of analogie, omdat zo moeilijke concepten 
worden versimpeld (modelling a proces by simplifying) en concepten worden zo 
geïllustreerd. 

23. Als de video de aandacht van de doelgroep moet vasthouden, dan moet er geknipt 
worden in ‘real life’, omdat niet alle activiteiten die gedaan worden (zoals naar 
binnen en buiten lopen) interessant zijn.  

 

3. De aanpassingen prototype 

Het prototype bestaat uit een video waarin de theorie over een subonderdeel van ons onderwerp 
lucht wordt behandeld, en een activiteit waarbij de kinderen zelf iets knutselen in het thema van de 
video. Bijvoorbeeld: de video legt uit hoe een vliegtuig kan vliegen, de kinderen vouwen een 
vliegtuigje. Uit de micro-evaluatie is de volgende conclusie naar voren gekomen: De instructie is 
duidelijk en helder en zowel de pedagogisch medewerkers als de kinderen kunnen er zo mee aan de 
slag. De opdracht is makkelijk uit te voeren omdat er materiaal voor nodig is dat altijd aanwezig is. 
Daarnaast wordt het in de video zo duidelijk uitgelegd dat de kinderen het zo uitvoeren zonder enige 
hulp. De kinderen zijn gemotiveerd bezig en vooral benieuwd of de ballon wegschiet over het touw. 
De koppeling naar de raket wordt hiermee alleen nog niet direct gemaakt, omdat ze daar 
waarschijnlijk nog te jong voor zijn en dit niet uit zichzelf doen. Omdat sommige kinderen nogal snel 
klaar zijn met de opdracht, worden er nog tekeningen toegevoegd zodat ze toch nog iets langer bezig 
kunnen blijven met het onderwerp als ze dat willen. Ons doel om er achter te komen of het 
gemaakte instructiemateriaal wel duidelijk is voor de pedagogische medewerkers en de kinderen is 
dus zeker gehaald. De pedagogische medewerkster gaf zelf aan er zo mee aan de slag te kunnen.De 
resultaten van de micro-evaluatie geven weinig aanleiding tot aanpassingen. Een toevoeging aan ons 
ontwerp is het toevoegen van tekeningen/kleurplaten, omdat de kinderen deze dan na het doen van 
de knutselactiviteit nog kunnen inkleuren. De video gaf een goede reactie bij de kinderen: ze keken 
geïnteresseerd en bleven kijken gedurende de hele video. De PM’er had ook geen op- en/of 
aanmerking op de video. Wij hebben naar aanleiding hiervan besloten de video’s niet te veranderen 
qua inhoud. De kwaliteit zullen wij naar kijken als wij alle video’s op DVD gaan zetten. De activiteit 
(het knutselen van de raket) had ook de beoogde uitkomst: de kinderen gingen enthousiast aan de 
slag en waren in staat de opdracht uit te voeren zonder enige problemen. Om voorgaande redenen 
hebben wij besloten de activiteit ook niet aan te passen. De instructie was volgens de PM’ers geheel 
duidelijk en zij wist geen op- en/of aanmerkingen te bedenken, daarom laten wij deze ook zoals het 
prototype was. 
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4. Try-out 
 
Dit hoofdstuk gaat over de try-out. Paragraaf  4.1 beschrijft de opzet van de try-out. De resultaten 
van de try-out worden in paragraaf 4.2 beschreven en de conclusie van de resultaten worden 
beschreven in paragraaf 4.3. 
 
Opzet van de try-out 
 
Een try-out is een evaluatievorm waarbij er met een kleine groep gebruikers een deel van het 
ontwerp getest wordt. Voor deze try-out is de les ‘vliegtuig en helikopter’ gekozen. Hierbij hoort de 
video met theorie hoe een vliegtuig en helikopter blijven vliegen en de activiteit van het vouwen van 
een vliegtuig en helikopter van papier. Tijdens deze try-out zijn er twee hoofdvragen die we willen 
beantwoorden:  
 
- Wat is de effectiviteit van de ontwerprichtlijnen op de motivatie van de kinderen? 
 
Wat is de effectiviteit van de ontwerprichtlijnen op de motivatie van de kinderen? 
Veel ontwerprichtlijnen zijn van toepassing op hoe de video gemaakt moet worden om zo de 
kinderen beter te motiveren. Dit is moeilijk te evalueren en te kijken of juist die ontwerprichtlijnen 
effect hebben gehad op de extra motivatie van een kind. Wel willen we motivatie meenemen in de 
evaluatie. De motivatie gaan we evalueren door naar de motivatie van de kinderen te kijken 
gedurende vier momenten van de “les”. Het eerste moment is wanneer de kinderen de film gaan 
bekijken. Volgens ARCS zou het gebruik van meerdere media tot extra motivatie leiden. Op een 
“normale” dag op de BSO wordt geen gebruik gemaakt van video. Daarom is het medium video voor 
de kinderen afwisselend. We willen kijken of de kinderen graag naar de video willen kijken en of ze 
snel klaar gaan zitten om naar de film te kijken. 
Het tweede moment waar we naar motivatie kijken is gedurende de video. De kinderen zitten dan 
naar de video te kijken en we willen weten of de kinderen geboeid worden door de film. Dit wordt 
gedaan door te observeren of de kinderen wegkijken, weglopen of met andere zaken bezig gaan 
tijdens de film. 
Het derde moment dat we kijken naar motivatie is wanneer de kinderen na de video aan de slag gaan 
met de opdracht. Het “spur into action” efffect (Koumi, 2006, p4.) wordt gebruikt aan het einde van 
de video. Elsemiek zegt dan dat zij de in de video uitgelegde activiteit (nogmaals) zelf gaat doen. Zij 
vraagt de kinderen dan of ze ook meedoen. Dit moet zorgen voor de nodige aansporing om de 
kinderen actief deel te laten nemen aan de activiteit die volgt op de video. We willen kijken of de 
kinderen snel van de video overgaan met het aan de slag gaan van de opdracht. 
Het laatste moment dat we kijken naar de motivatie van de kinderen is tijdens de opdracht. De 
kinderen hebben in het filmpje gezien of te horen gekregen wat ze gaan maken. Volgens het ARCS 
model lijdt dit tot extra motivatie, omdat de kinderen weten wat ze moeten gaan doen en 
voldoening krijgen als dit daadwerkelijk lukt. Het “Motivate use of a strategy by showing its success” 
principe (Koumi, 2006, p4.) zegt hetzelfde als het ARCS. Door het eindproduct te laten zien wordt de 
gebruiker extra gemotiveerd om eenzelfde product te maken. Hier willen we de motivatie meten 
door te observeren of de kinderen met de opdracht bezig blijven. Een ander ontwerprichtlijn was het 
“ Stimulate appetite to learn, e.g. by revealing the fascination of the subject”  principe (Kuomi, 2006). 
Daarbij is het de bedoeling geweest dat door het geven van herkenbare voorbeelden uit het dagelijks 
leven de kinderen aangespoord worden om na te denken over het onderwerp. Dit kan geobserveerd 
worden door te kijken of de kinderen na de uitleg van het video direct aan de slag willen gaan met de 
opdracht en of ze verder denken dan de gegeven opdracht die ze moeten maken. Denk hierbij aan de 
mogelijkheid om andere dingen te laten vliegen of het bedenken van andere manieren om een 
vliegtuig te vouwen. 
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Respondenten:  
De respondenten zijn de kinderen van BSO ‘De Rotsduif’. Ze zijn allemaal tussen de 7 en 9 jaar oud. Er 
waren 11 kinderen: 4 meisjes en 7 jongens.  
De andere respondent van de pedagogische medewerkster van de BSO.  
 
Instrumenten:  
Er is gekozen om een observatiestudie te gebruiken om naar de motivatie te kijken. Hierdoor kan er 
op een makkelijke en snelle manier gekeken worden of de kinderen gemotiveerd zijn. Motivatie is op 
zichzelf staand een begrip wat niet geobserveerd kan worden. Daarom wordt er gekeken naar 
factoren zoals het wegkijken tijdens de film, het praten met andere kinderen over het onderwerp, 
het praten met andere kinderen over een ander onderwerp en het weglopen van de film en de 
opdracht. 
Er is gekozen voor de volgende observatieschema, waarbij er wordt gekeken naar de volgende 
aspecten: 
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Het klaarmaken voor de film: 

Gaan de kinderen allemaal klaarzitten op de bank na een keer vragen  

Gaan de kinderen iets anders doen als wordt gezegd dat ze een film kunnen gaan kijken.  

Worden de kinderen stil als de film wordt gestart?  

 

Motivatie gedurende de film: 

Kijkt het kind moeilijk, omdat hij of zij de stof niet lijkt te begrijpen.   

Hoe vaak praat het kind met een ander over andere onderwerpen?   

Loopt het kind weg?   

Hoe vaak kijkt het kind om zich heen?  

 

Motivatie tusssen film en opdracht 

Moeten de kinderen aangespoord worden om aan de slag te gaan.  

Gaat het kind iets anders doen na het kijken van het filmpje.  

 

Opdracht: 

Loopt het kind weg?   

Na hoeveel minuten is het kind klaar met de opdracht?   

Hoe vaak moet het kind om hulp vragen?   

Hoe vaak kijkt het kind verveeld om zich heen?  

Gaan kinderen experimenteren met het net aangeleerde principe?  

 

Een tweede manier die we gebruiken om informatie te krijgen is een interview. We doen een interview met een 

pedagogisch medewerker en een paar kinderen. 

 

Interview pedagogisch medewerkers 

We willen van de pedagogisch medewerkers weten of zij de opdracht geschikt vinden voor de doelgroep en of 

zij de handleiding duidelijk vonden om de les opdracht zelfstandig te kunnen begeleiden. 

 

De interviewtopics die we daarbij gekozen hebben zijn: 

- Handleiding begrijpelijk 

- Niveau les voor de kinderen 

 

Interview kinderen 

Van de kinderen willen we weten wat ze van de opdracht vonden en of ze het filmpje interessant vonden. Wat 

we een belangrijk punt vinden is of de kinderen de les leuk vonden. Dit willen we vragen door ze leukste en 

minst leuke wat de kinderen op de bso kunnen doen laten vertellen en dat op een lijn zetten. De kinderen moeten 

dan op die lijn aanwijzen waar de les thuishoort.  

 

Interviewtopics: 

- Filmpje leuk 

- Duidelijk wat je moest doen 

- Hulp nodig gehad 

 

  

Andere opmerkingen: 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
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Een tweede manier die we gebruiken om informatie te krijgen is een interview. We doen een 
interview met een pedagogisch medewerker en een paar kinderen. 
 
Interview pedagogisch medewerkers 
We willen van de pedagogisch medewerkers weten of zij de opdracht geschikt vinden voor de 
doelgroep en of zij de handleiding duidelijk vonden om de les opdracht zelfstandig te kunnen 
begeleiden. 
 
De interviewtopics die we daarbij gekozen hebben zijn: 
Handleiding begrijpelijk 
Niveau les voor de kinderen 
 
Interview kinderen 
Om nog dieper in te gaan op de motivatie van kinderen willen we de kinderen ook nog graag 
interviewen. Hierdoor kan de mening van de kinderen achterhaald worden. Er wordt gebruik 
gemaakt van groepsinterviews zodat de kinderen elkaar kunnen aanvullen. Tijdens de interviews 
wordt er gebruik gemaakt van de volgende topics: 
- professor Peter en Elsemiek 
- interesse 
- knutselen 
Met ‘professor Peter en Elsemiek’ wordt het filmpje bedoeld. We willen graag van de kinderen weten 
wat ze van de film vonden. Hierdoor kunnen we zien of de kinderen het interessant vonden. 
Hetzelfde geldt voor de topic ‘knutselen’. Van de kinderen willen we weten wat ze van de opdracht 
vonden en of ze het filmpje interessant vonden. Wat we een belangrijk punt vinden is of de kinderen 
de les leuk vonden.  
 
Interviewtopics: 
Filmpje leuk 
Duidelijk wat je moest doen 
Hulp nodig gehad 
 
 Andere opmerkingen: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Er is gekozen om het filmpje en de opdracht los van elkaar te observeren zodat er specifieker 
gekeken kan worden naar waar de motivatie meer/minder wordt.  
Het kopje ‘andere opmerkingen’ is toegevoegd omdat er altijd nog opvallende dingen naar voren 
kunnen komen die van te voren niet bedacht zijn.  
 
Procedure: 
De try-out vindt plaats op de BSO ‘De Rotsduif’. Het is de bedoeling dat de kinderen onder leiding van 
de pedagogische medewerkster eerst een video gaan bekijken. In deze video wordt uitgelegd hoe 
een vliegtuig en een helikopter in de lucht blijven zweven. Nadat ze de video hebben gezien is het de 
bedoeling dat ze zelf een vliegtuigje en een helikopter gaan vouwen naar aanleiding van een 
instructiewerkblad.  
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Tijdens de video worden de kinderen geobserveerd door ons: de ontwerpers. De conclusies worden 
uiteindelijk getrokken door de observatieschema’s naast elkaar te leggen en te kijken wat de 
verschillen en overeenkomsten zijn.  
De opdracht wordt geëvalueerd door een interview met zowel de kinderen als met de pedagogische 
medewerkster.  
 
Resultaten 

 
Uit de observatieschema’s kwam het volgende naar voren:  
De kinderen gingen allemaal op de bank zitten en wachtten af wat er ging gebeuren. Toen de 
pedagogische medewerkster zei dat ze een dvd gingen kijken waarin iets werd uitgelegd, haakten 
twee jongens al af. Zij gingen liever buiten voetballen. De rest bleef zitten en werden meteen stil 
toen de film gestart werd.  
Er was 1 kind die moeilijk keek tijdens de uitleg, de rest keek heel erg aandachtig. Iedereen bleef 
zitten totdat de video was afgelopen, maar keken wel om zich heen.  
De laatste zin van de video was: ‘Doen jullie mee?’. De kinderen reageerden niet, maar bleven stil 
zitten. Er hing even een ongemakkelijke stilte, maar toen de pedagogische medewerkster aangaf dat 
de kinderen bij haar aan tafel mochten komen zitten, waren ze allemaal erg enthousiast om aan de 
opdracht te beginnen. Er was dan ook niemand die iets anders wou gaan doen.  
Het verloop van de opdracht ging ook goed. Ons idee was dat de kinderen zelfstandig aan het werk 
gingen met de werkbladen, maar de pedagogische medewerkster koos voor een andere aanpak. De 
vorige keer tijdens de micro-evaluatie hadden die kinderen de werkbladen ook niet gebruikt. De 
pedagogische medewerkster koos er daarom voor om samen met de kinderen te gaan vouwen. Veel 
jongens wisten zelf wel hoe ze een vliegtuigje moesten vouwen en begonnen er dan ook direct mee. 
Anderen wisten het niet en deden het samen met de pedagogische medewerkster. Toen iedereen 
een vliegtuigje had werden ze uitgetest in het lokaal. Ze werden zelfs vanaf de bouwhoek naar 
beneden gegooid.  
Toen iedereen klaar was met het testen van zijn of haar zelf gevouwen vliegtuigje, riep de 
pedagogische medewerkster iedereen weer aan tafel en vroeg de kinderen wat ze volgens de 
professor in het filmpje nog meer konden vouwen. De kinderen hadden goed onthouden dat het een 
helikopter was. De kinderen kregen van de pedagogische medewerkster allemaal een werkblad die 
ze samen met haar volgende en vouwden. Het was leuk om te zien dat de kinderen helemaal niet 
direct zagen dat het een helikopter werd, maar toen de pedagogische medewerkster de helikopter in 
de lucht gooide en het naar beneden kwam als een helikopter, hadden de kinderen het door. Ook bij 
de helikopter gingen ze er direct mee experimenteren. Toen iedereen klaar was gingen ze met z’n 
allen naar buiten om verder te experimenteren en te kijken welk vliegtuigje het verst kwam.  
De duur van de gehele opdracht (video + vliegtuigje en helikopter vouwen) was in totaal zo’n 30 min.  
 
Uit het interview met de kinderen kwam naar voren dat ze het heel erg leuk vonden. Toen we 
vroegen wat ze van de video vonden, gaven ze aan het een leuke video te vinden, maar sommige 
vonden de uitleg wel een beetje lastig. Er veel tijd hebben we niet met ze gepraat, omdat ze het liefst 
met hun vliegtuigje en helikopter naar buiten wilden.   
 
Uit het interview met de pedagogische medewerkster kwam naar voren dat ze het een hele 
geslaagde ‘les’ vond. De duur is niet lang. De kinderen zijn bezig, maar kunnen de rest van de middag 
rustig nog wat anders doen. Het ideale van de les is dat het zo gegeven kan worden. Een echte 
voorbereiding is er niet voor nodig. Je drukt er een dvd in, de kinderen luisteren en daarna ga je 
samen met ze iets vouwen waarbij de materialen nodig hebt die gewoon altijd aanwezig zijn. Ook 
vond ze de handleiding die gemaakt was erg handig en duidelijk. Het was zeker een meerwaarde, 
want op deze manier kan iedereen ermee aan de slag, zonder er echt tijd en energie in te hoeven 
steken.  
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Conclusie 
 

Uit deze try-out kan dus eigenlijk geconcludeerd worden dat de les klaar voor gebruik is.  
De instructie voor zowel de pedagogische medewerkster als voor de kinderen is erg duidelijk en 
helder.  
 

Het antwoord op de hoofdvraag ‘Wat is de effectiviteit van de ontwerprichtlijnen op de 
motivatie van de kinderen?’ kan als volgt worden geformuleerd.  Voor ons was het van belang door 
middel van de try-out te achterhalen in hoeverre de ontwerprichtlijnen voor zowel de video als de 
activiteiten invloed hadden en terug te zien waren in de motivatie van de kinderen.  De 
ontwerprichtlijnen met betrekking tot de motivatie van de kinderen waren: 

 
1. We moeten in ons ontwerp rekening houden met persoonlijke motivatie en 

emotionele betrokkenheid, als die bepalen of onze hersenen iets nieuws al dan niet 
opslaan, omdat prof. Dr. Jolles (2006) in zijn artikel schrijft dat persoonlijke motivatie 
en emotionele betrokkenheid belangrijke inspiratoren zijn. 

2. Als de motivatie van sommige kinderen bepaald wordt door de aanwezigheid van 
volwassenen, dan moeten we ervoor zorgen dat we instructie maken waarbij de 
kinderen de hulp van volwassenen kunnen inroepen als ze dat willen en wanneer ze 
dit niet willen dit ook niet wordt gegeven.  

3. Als de video motivatie moet stimuleren, dan moet er worden gewezen op het belang 
van het onderwerp, omdat de nieuwsgierigheid van de doelgroep dan geprikkeld 
wordt. 

4. Als de video moet aanzetten tot actie van de doelgroep, dan moet er in de video een 
stimulans zijn om de doelgroep actie te laten ondernemen, omdat dit motiverend is. 

5. Als de video motivatie moet stimuleren, dan moet de video  aandacht besteden aan 
de kans op succes voor de doelgroep, omdat een grote succeskans motivatie 
verhogend werkt. 

6. Als de video aantrekkelijk moet zijn voor de doelgroep, dan moet de video door 
middel van bijvoorbeeld de manier van interactie tussen de acteurs overeenkomsten 
tonen met het dagelijks leven van de doelgroep, omdat identificatie zorgt voor 
motivatie. 

 

Ontwerprichtlijn Effect op motivatie 
We moeten in ons ontwerp rekening houden 
met persoonlijke motivatie en emotionele 
betrokkenheid, als die bepalen of onze 
hersenen iets nieuws al dan niet opslaan, 
omdat prof. Dr. Jolles (2006) in zijn artikel 
schrijft dat persoonlijke motivatie en 
emotionele betrokkenheid belangrijke 
inspiratoren zijn. 
 

De kinderen waren oprecht geïnteresseerd en 
kwamen vanuit eigen initiatief met nieuwe 
ideeën. 

Als de motivatie van sommige kinderen bepaald 
wordt door de aanwezigheid van volwassenen, 
dan moeten we ervoor zorgen dat we instructie 
maken waarbij de kinderen de hulp van 
volwassenen kunnen inroepen als ze dat willen 
en wanneer ze dit niet willen dit ook niet wordt 
gegeven.  
 

Er was een pedagogisch medewerker aanwezig, 
de kinderen die zich hier beter bij voelden 
hebben aan haar hulp gevraagd. Kinderen die 
even niet wisten wat ze moesten doen, werden 
zij niet gedemotiveerd, omdat er de kans was 
om hulp te vragen. 

Als de video motivatie moet stimuleren, dan 
moet er worden gewezen op het belang van het 

In de video is vaak gewezen op de frequentie 
waarin de onderwerpen in de video’s in het 
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onderwerp, omdat de nieuwsgierigheid van de 
doelgroep dan geprikkeld wordt. 
 

dagelijks leven voorkomen: “ik zag vandaag 
een vliegtuig”. Bij de activiteit waren kinderen 
die opmerkten: “Maar wat heeft dit nou met 
wetenschap te maken? Dit is al uitgevonden.” 
Waarop een ander kind zei: “Ja, maar het is wel 
wetenschap want wij vinden het zelf nu voor 
het eerst uit.” Bewustwording van het begrip 
‘wetenschap’ en het belang hiervan maakte de 
kinderen enthousiast. 

Als de video moet aanzetten tot actie van de 
doelgroep, dan moet er in de video een 
stimulans zijn om de doelgroep actie te laten 
ondernemen, omdat dit motiverend is. 

Elke video eindigt met: “Doen jullie mee?” 
Hierna wilden de kinderen aan de slag gaan. 
Omdat de pedagogisch medewerker zelf geen 
ervaring heeft in het lesgeven, was dit een 
handige stimulans vanuit de video om kinderen 
te motiveren aan de slag te gaan. Ze deden dit 
ook. 

Als de video motivatie moet stimuleren, dan 
moet de video  aandacht besteden aan de kans 
op succes voor de doelgroep, omdat een grote 
succeskans motivatie verhogend werkt. 
 

“Kan ik dit ook zelf doen?” “Dat kan zeker.” Is 
een voorbeeld van een stukje uit de video 
waarin wordt gewezen op dat de kinderen het 
ook zelf kunnen doen. Dit gaf vertrouwen en 
aan het aantal kinderen dat enthousiast mee 
deed, kan worden gezien dat het waarschijnlijk 
werkt. 

Als de video aantrekkelijk moet zijn voor de 
doelgroep, dan moet de video door middel van 
bijvoorbeeld de manier van interactie tussen de 
acteurs overeenkomsten tonen met het 
dagelijks leven van de doelgroep, omdat 
identificatie zorgt voor motivatie. 
 

Dit is niet specifiek achterhaald in de evaluatie 
en we kunnen niet concluderen of deze 
specifiek ontwerprichtlijn voor meer motivatie 
zorgde. 

 
Enkele andere ontwerprichtlijnen doelden op de duidelijkheid van de instructie voor de kinderen. Als 
de instructie duidelijk is zal het ook leuker zijn om aan de instructie deel te nemen en dus de 
motivatie verhogen. Dit is dan echt er een indirect doel van de ontwerprichtlijn. Bijvoorbeeld 
ontwerprichtlijn: Als de kinderen niet veel in aanraking komen met het thema wetenschap en 
techniek, dan moet het niet te ingewikkeld worden, omdat de kinderen over weinig voorkennis 
beschikken. 
 
 
 
 

5. Positionering 
 
Als er gekeken wordt naar het ontworpen lessenpakket, dan valt meteen op dat dit moeilijk te 
positioneren is ten opzichte van de kerndoelen van het basisonderwijs. Dit komt vooral omdat het 
lessenpakket niet voor een basisschool is ontworpen, maar voor een BSO. Hier gelden de kerndoelen 
van het basisonderwijs niet: kinderen hoeven op een BSO niet te leren. Op een basisschool wordt 
deze eis wel gesteld. Toch is ons product een erg goede voorbereiding voor kinderen die op de 
basisschool zitten. De kinderen zijn vrijwillig en dus op een ontspannen manier bezig met 
wetenschap en techniek en steken wellicht onbewust toch wat op van de activiteiten en de video’s. 
De BSO wil namelijk meer aandacht gaan besteden aan de onderwerpen die in het basisonderwijs 
worden behandeld, met name rondom het onderwerp wetenschap en techniek. Wij hebben hier 
goed op ingespeeld. Ons lessenpakket gaat over lucht en dan met name over luchtdruk. Dit 
onderwerp is onder te brengen onder ‘wetenschap’. Dit zorgt er dus voor dat de BSO bezig kan gaan 
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met ‘wetenschap en techniek’ op een manier die bij een bso past: speels en zelfontdekkend. 
Kinderen worden met ons lessenpakket geprikkeld om na te gaan denken over lucht.  
Als ons lessenpakket vergeleken wordt met andere gebruikte lesmethodes komen we al snel tot de 
conclusie dat er nauwelijks methodes zijn voor ‘wetenschap en techniek’. ‘Wetenschap en techniek’ 
is een onderwerp waar nog niet zo lang aandacht aan besteed wordt in het basisonderwijs. Daarom 
past ons ontwerp zo goed in het onderwijskundig domein: het is nieuw en heel toegankelijk voor de 
leerkrachten om dit materiaal te gebruiken. Wij zijn van mening dat dit pakket zelfs gebruikt zou 
kunnen worden in het basisonderwijs. Programma’s zoals Willem Wever en Schooltv zijn 
programma’s die op basisscholen worden gebruikt waarin ook wetenschap en techniek onderwerpen 
aan bod komen. Onze video zijn met deze programma’s te vergelijken, maar aanvullend is de 
activiteiten die erbij zijn bedacht. Dit geeft net even iets extra’s, en ‘leren door doen’ is vaak 
motiverend en effectief.  
Dus al met al, ook al is het lessenpakket ontworpen voor een BSO, heeft ons product een goede 
positie in het onderwijskundig domein en is voor veel BSO’s en wellicht ook basisscholen een goede 
aanvulling op de bestaand dag- en/of lesindeling.  
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6. Groepsreflectie 
 
In de realisatiefase gaat het erom om het ontwerp van een product op basis van de analyses die we 
hebben uitgevoerd een daadwerkelijk, concreet product te realiseren en evalueren. We zijn 
begonnen met het maken van de video’s volgens de richtlijnen die wij in de ontwerpfase hebben 
opgesteld. Na het maken van de eerste video is Sanne begonnen met het monteren van deze video 
en zijn Matthijs, Bas, Eline en Elsemiek verder gegaan met filmen. Zo sloot dit werk mooi op elkaar 
aan. Tijdens het maken van het eerste filmpje waren er enkele dingen waar wij geleerd van hebben. 
Zo had niemand de scripts bij zich, waren niet alle benodigdheden aanwezig en moesten de scripts 
nog gememoriseerd worden.  
Wij hebben geleerd dat we voor het maken van een video dus goede voorbereiding moeten treffen. 
Ook bij bijvoorbeeld het maken van de video “luchtballon” hebben Elsemiek, Bas, Matthijs en Eline 
moeilijkheden ondervonden met de weersomstandigheden en het rechtop zetten van een theezakje. 
Rekening houden met de omgeving is dus ook een heel belangrijk aspect. Het monteren heeft vooral 
Sanne, die de filmpjes heeft gemonteerd geleerd dat wanneer je met welke vorm van ICT dan ook 
moet werken, voorzichtigheid geboden is. Hiermee bedoelen we te zeggen dat het opslaan van 
bestanden en het gebruiken van programma’s risico’s met zich mee kan brengen. Wij hebben 
bijvoorbeeld enkele bestanden verloren die per ongeluk zijn weggegooid en het monteren van de 
video’s heeft ontzettend veel tijd in beslag genomen en geduld en precisie gevraagd. Na het filmen 
van de vier video’s hebben Elsemiek, Matthijs, Bas en Eline een introfilmpje gemaakt. Ook zijn de 
benodigdheden voor de activiteit ingeslagen. Toen wij alles gereed hadden gingen we naar de BSO 
om een try-out te gaan doen. Wij hebben daarvan voornamelijk over het evalueren zelf geleerd. Van 
tevoren hadden we geen compleet beeld van wat we wilden gaan evalueren. Wij hebben gedacht 
aan het evalueren van de motivatie bij de kinderen, omdat dit ons hoofddoel van de instructie was. 
Daardoor zijn we echter vergeten om ook te kijken naar de uiteindelijke kwaliteit van het product zelf 
bijvoorbeeld. Dit punt kwam naar voren tijdens het feedback gesprek met Bart. Wij hadden 
bijvoorbeeld de onderzoeksvraag: “in hoeverre zijn de ontwerprichtlijnen terug te zien in het 
eindproduct” verkeerd geformuleerd en dit is geen goede onderzoeksvraag, omdat de 
ontwerprichtlijnen juist gemaakt zijn om in het ontwerp te stoppen. En dan? Is de vraag. De 
ontwerprichtlijnen zitten er in, maar wat is dan het aspect dat je ermee evalueert? Deze 
onderzoeksvraag hebben wij dus later toch maar weggehaald. Wij hebben verder kort de 
pedagogisch medewerker geïnterviewd en de kinderen enkele vragen gesteld. Dit was achteraf 
gezien een goede gelegenheid geweest om de kwaliteit van het product te testen. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld de ontwerprichtlijn:  Als de kinderen niet perse wat hoeven te leren op de BSO, dan 
moeten we zorgen dat de informatie verstopt zit in iets leuks, zodat de kinderen misschien niet direct 
in de gaten hebben dat ze iets leren. Wij hadden hen kunnen vragen na bijvoorbeeld het filmpje over 
hoe een vliegtuig nou eigenlijk kan vliegen kunnen vragen of zij nu een idee hadden hoe een vliegtuig 
kan vliegen. Of de vraag stellen of zij kunnen vertellen wat er in het filmpje aan de orde is gekomen. 
Dit zijn punten die wij voor een volgend project in de evaluatie kunnen meenemen.  
De communicatie tussen ons en de BSO is beter verlopen dan in de analyse- en ontwerpfase. De 
pedagogisch medewerker was heel erg gemotiveerd om de instructie te gaan geven. Wij hebben de 
BSO alles opgestuurd. Qua planning lag voornamelijk de laatste week van het project, dus het einde 
van deze fase voor vele van de ontwerpgroep in de tentamenweek. Hierdoor is een klein verschil in 
werkverdeling en aanwezigheid ontstaan, maar dit is als geen enkel probleem ervaren omdat 
tentamens niet iets is waar iemand zelf wat aan kan doen. Dit komt door de planning van het 
ateliervak.  
 
Over het algemeen was het toch een geslaagde realisatiefase. Er ging heel veel goed, de resultaten 
van de evaluatie waren positief, maar ook van het gene dat fout ging hebben wij erg veel 
opgestoken.  
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 Bijlagen 

Bijlage A 

Script Vlieger 

 

Half shot van Elsemiek en Matthijs achter een tafel 

E: Hoi allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. Gisteren was ik op het strand en daar zag ik een vlieger. 

Hebben jullie ook wel eens een vlieger gezien? Ik heb me altijd al afgevraagd hoe een vlieger in de lucht 

blijft. Zullen we eens aan professor peter vragen hoe dat kan? Professor Peter! 

 

M komt in beeld gelopen 

M: Ja? 

E: Kunt u ons misschien uitleggen hoe het kan dat  een vlieger in de lucht blijft zweven? 

M: Dat kan ik zeker! Dit zal ik eerst proberen uitleggen aan de hand van een proefje. 

 

Shot van de tafel waar Matthijs de benodigdheden aanwijst. 

 Voor dit proefje gebruik ik een plastic zakje en een touw. 

 

Half shot 

M: Op het moment dat ik plastic zakje in de lucht gooi en er tegen aan blaas waait hij verder de lucht 

in. Maar, nu knoop ik er een touwtje aan vast. Als ik nu weer blaas, blijft het zakje op zijn plek hangen.  

E: Oke, maar werkt het bij een vlieger ook zo? 

M: Nou bijna net zo. Als het hard waait en je gaat buiten vliegeren, zul je zien dat de vlieger de lucht in 

zweeft. Deze vlieger gaat hoog de lucht in door de wind. Maar hij waait niet weg. Dit komt omdat er 

touw vast zit aan de vlieger en de vlieger tegenhoud.  

E: Dus met je eigen kracht hou je de vlieger tegen? 

M: Precies. Een vlieger blijft in de lucht hangen doordat er van twee kanten druk op komt te staan. De 

wind houdt de vlieger in de lucht en het touw wat je in je handen houd en aan de vlieger bevestigd is, 

voorkomt dat de vlieger weg waait. Deze 2 vormen van druk moeten in balans zijn om de vlieger op 

zijn plaats te houden.  

 

E: Oke, dus zo werkt dus een vlieger. Kan ik dat ook zelf proberen, door mijn eigen vlieger te maken? 

M: Dat kan je zeker. Ik heb hier een voorbeeld meegnomen van een vlieger die je zelf kan maken.  

Het enige wat je nodig hebt zijn  

Shot van de tafel waar Matthijs de benodigdheden aanwijst. 

stokken, vliegpapier, lijm, etc. 

E:Top! Ik ga nu ook zo’n mooie vlieger maken. Jullie kunnen dit ook proberen. Doen jullie mee? 



            Curriculum & Instructie      Atelier 2 Universiteit Twente 
 

59 
 

Script Luchtballon 

 

Half shot van Elsemiek en Matthijs achter een tafel 

E: Hoi allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. Toen ik gister buiten liep zag ik een luchtballon. Hebben 

jullie ook wel eens een luchtballon gezien? Ik heb me altijd al afgevraagd hoe een luchtballon in de 

lucht blijft. Daarom is professor Peter er vandaag om ons dat uit te leggen.  

 

M: Ja dat klopt. Om uit te leggen hoe een luchtballon werkt wil ik jullie graag meenemen naar buiten 

om daar een proefje te gaan doen. Kom maar mee. 

Matthijs en Elsmiek lopen uit beeld 

 

Matthijs en Elsemiek komen het beeld in gelopen. (locatie achter de cubicus bij de picknicktafels) 

E: Wat gaan we doen? 

M: vandaag gaan we een theezakje laten vliegen. 

E: Kunnen we dit thuis ook doen? 

M: Nee dat kan helaas niet. Vandaag maken we gebruik van lucifers en dat is niet veilig als je dat 

zomaar thuis probeert. 

E: Ok dan zal ik nu wel extra goed opletten. Wat hebben we allemaal nodig? 

 

Shot van de tafel waar Matthijs de benodigdheden aanwijst. 

M zegt alleen en wijst aan: Voor dit proefje hebben we een theezakje, een schaar een schoteltje en 

lucifers nodig.  

 

Half shot. 

E: Ok wat moet ik doen.  

M: Je mag de bovenkant van het theezakje openknippen en de thee eruit laten. 

 

Shot van de het knippen van het theezakje. 

Terug naar half shot 

M: Nu mag je het theezakje rechtop op het schoteltje zetten. 

 

Elsemiek zet het theezakje recht op het schoteltje.  

 

M: Nu zal ik voorzichtig het theezakje aan de bovenkant aansteken. 

 

Clos-up van het aansteken van het theezakjeen het branden 

 

Half shot van dat het theezakje brandt en deze omhoog vliegt.Elsemiek en Matthijs kijken het 

theezakje na. 

 

E: wow, dat was mooi.  

M: Dat klopt. Kom gaan we weer naar binnen en zal ik je uitleggen waarom het theezakje omhoog 

vliegt. 

 

M en E lopen het beeld weer in binnen 

E: Waarom vloog het theezakje nu omhoog? 

M: Dat komt doordat lucht uit allemaal kleine deeltjes bestaat. Moluculen heten die deeltjes. Als deze 

deeltjes warm worden gaan ze sneller bewegen en nemen ze meer ruimte in. Daardoor komen er 

minder deeltjes op een plek en wordt deze dus lichter. Doordat de warme deeltjes lichter zijn stijgen 

deze op. 

Door het vlammetje bij het theezakje worden de deeltjes rond het theezakje warmer en stegen ze op. 

Tijdens het opstijgen namen ze het theezakje mee omhoog. 
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E: Dat snap ik, maar een luchtballon steek je niet aan voordat die kan vliegen. Hoe werkt dat dan? 

 

M:Daarvoor pak ik even deze luchtballon die ik geknutseld heb. Tussen het mandje en de ballon zit een 

grote brander. Als je deze aanzet vult de ballon zich met warme lucht. Doordat de lucht in de ballon 

opstijgt tilt deze de ballon mee omhoog. In de ballon koelt de lucht weer af en daalt de ballon weer. 

Door het blijven verwarmen van de ballon tijdens de vlucht kan de ballon bestuurd worden.   

 

E:Ok nu snap ik het. Ik ga nu ook zo’n mooi luchtballon maken. Jullie kunnen dit ook proberen. Veel 

succes. 
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Script Raket 

 

Persoon 1 en 2 staan voor de camera op half shot vanaf hun middel in lange witte jassen achter een 

tafel.  Wordt een plaatje van een raket omhoog gehouden. 

 Persoon1: Hoi hoi, leuk dat jullie er zijn. Mooi hè zo’n raket. Hebben jullie je ook altijd al niet 

afgevraagd hoe een raket werk? Ik wel. Daarom is persoon2 hier om dat uit te leggen. 

  

 Persoon2: ja klopt. Ik zal het uitleggen aan de hand van een ballon, een stuk touw van 

ongeveer 1,5 meter en een rietje. Dit kunnen jullie dadelijk ook gaan doen.  

 

Persoon 1 doet wat persoon 2 zegt. 

 Persoon2: knip eerste een stukje van het rietje af 

Close-up van hoe ver je het rietje knipt. 

 2: Doe dan het touw door het rietje. 

Close-up van het touwtje door het rietje. 

 2: Blaas dan de ballon op en houd hem dichtgeknepen 

Persoon 1 blaast de ballon op en houdt deze dichtgeknepen. 

 2: Houd nu de ballon tegen het rietje en dan plak ik de ballon aan het rietje. 

 1:ok 

Close-up van hoe de ballon aan het rietje wordt vastgeplakt. 

 2: ok 3,2,1 lift off. 

Persoon 1 laat de ballon los en deze schiet naar de  andere kant. 

 1: wow, maar hoe kan dat? 

 2: Dat zal ik je eens uitleggen. De lucht in de ballon drukt tegen de zijkanten aan. De druk 

binnen de ballon is dus hoger dan buiten de ballon. Daarom wil de lucht in de ballon naar buiten. De 

enige plaats waar de lucht uit de ballon kan is aan het eind van de ballon. Doordat de lucht snel uit de 

ballon word geperst schiet de ballon naar voren.  

 1: En werkt een raket dan net zo? 

 2: Ja, in een raket wordt brandstof tot ontploffing gebracht. De druk die daardoor ontstaat is 

wil naar buiten. In een raket kan dat alleen aan de onderkant kijk hier. 

Persoon 2 wijst de de onderkant van een raket aan. 

 2: Dus nu weten jullie hoe een raket werkt.  

 1: Ja, klopt en nu ga ik er nog een maken van een ballon.  

Persoon 1 kijkt de camera in. 

Persoon:1 Dit kunnen jullie nu ook gaan doen. Veel succes. 
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Script Vliegtuig/helicopter  

 
Half shot Elsemiek achter een tafel.  
E: Hoi hoi allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Ik ben laatst op vakantie geweest met het vliegtuig naar 
Spanje en toen vroeg ik me af hoe het eigenlijk kan dat een vliegtuig in de lucht blijft zweven. Zouden 
jullie ook willen weten hoe dit komt? Misschien kunnen we eens aan professor Peter vragen of hij dit 
weet.  
Professor Peter!!!  
 
Professor Peter komt aangelopen. Half shot van Elsemiek en Matthijs achter de tafel.  
M: Ja?? Wat is er? 
E: Weet u misschien hoe en vliegtuig in de lucht blijft zweven? 
M: Ja dat weet ik wel. 
E: Kunt u mij dit ook uitleggen?  
M: Ja hoor. Ik leg het uit aan de hand van een A4’ tje. Als je namelijk boven op een A4’tje  blaast, dan  
      komt deze omhoog.  
 
Close-up Matthijs die op het blaadje blaast.  
 
E: Maar, hoe komt het dan dat het blaadje omhoog gaat?  
M: DIT MOET JE EVEN OPZOEKEN OP HET FILMPJE!!!! 
E: Maar werkt een vliegtuig dan net zo als het blaadje?  
M: Nee, maar je zou het blaadje wel kunnen vergelijken met de vleugel van de vliegtuig. Ik heb even 
een    
      tekening gemaakt om aan je uit te leggen.  
 
close-up tekening 

 

 
 
M: Zoals je hier kunt zien lopen de vleugels van een vliegtuig bol. Er gaat lucht onder en boven de  
      vleugel langs. Doordat de vleugel aan de bovenkant boller is moet de lucht een langere afstand  
      afleggen in dezelfde tijd. Daardoor daalt de luchtdruk boven de vleugel en stijgt het vliegtuig op.  
      Hetzelfde kun je doen door een blaadje vast te houden en vlak boven het blaadje te blazen. Het  
      blaadje gaat omhoog en bij een vliegtuig gaat dat ook zo alleen gaat en vliegtuig snel naar voren om  
      wind langs de vleugels te krijgen. 
 
Half shot Elsemiek en Matthijs achter de tafel.  
E: Dus zo blijft een vliegtuig zweven?  
M: Ja, zo blijft een vliegtuig zweven.  
E: Maar een helikopter blijft ook zweven in de lucht, maar die heeft niet twee vleugels. Hoe werkt dat  
    dan?  
M: Een vliegtuig blijft in de lucht dankzij de vorm van de vleugels . Een helikopter vliegt dankzij 
hetzelfde    principe, alleen zijn er geen vleugels die vast met de romp van de helikopter verbonden 
zijn, maar zit er bovenop de helikopter een zogenaamde rotor, die een aantal wieken heeft met dezelfde 
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vorm als de vleugels van een vliegtuig. Als de rotor gaat draaien, beweegt er lucht langs de wieken, net 
zoals er lucht langs de vleugels van een vliegtuig beweegt als het gaat bewegen. Het principe waardoor 
de wieken de helikopter de lucht in tillen heet de Wet van Bernoulli. Om dit uit te leggen heb ik ook 
een tekening gemaakt.  
 
Close-up tekening.  

 

 
 
M: Doordat de bovenkant van de wieken bol is en de onderkant vlak, beweegt de lucht langs de 
bovenkant sneller langs de wiek. Dat leidt ertoe dat deze lucht minder hard tegen de wiek drukt dat de 
lucht aan de onderkant van de wiek. En als er van de onderkant harder geduwd wordt dan van de 
bovenkant, dan gaat de wiek omhoog, en als de hele rotor omhoog beweegt, gaat de helikopter 
uiteindelijk mee. Deze kracht noemen we de liftkracht . Dus zo werkt een helikopter.  
E: Oke, bedankt professor Peter.  
M: Maar weet je wat we ook met dit A4’tje kunnen doen?  
E: Nou?? 
M: Een vliegtuig of een helikopter vouwen! Kijk! Lijkt je dat leuk?  
E: Ja!!!  
 
Close-up Elsmiek 
E: Ik ga ze meteen vouwen. Jullie kunnen dit ook proberen! Veel success!! 
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Bijlage B 

Handleiding les Vliegtuig & Helikopter 
 

Les 2: Vliegtuig en helikopter 
 
Filmpje 
In dit filmpje legt Professor Peter de kinderen uit hoe het kan dat een vliegtuig in de lucht 
blijft. Nadat dit principe is uitgelegd wordt er nog kort iets verteld over een helikopter.  
 
Opdracht 
De opdracht bij deze les is het knutselen van een vliegtuig en een helikopter. 
We beginnen met het maken van een vliegtuig. Hiervoor heb je een A4-tje nodig.  
 
Via het volgende stappenplan kan de vliegtuig gevouwen worden: 
Stap 1: Leg een A4-tje in de lengte voor je neer. 
Stap 2: Vouw het A4-tje dubbel en klap het weer open. 
Stap 3: Vouw de bovenhoekjes naar binnen toe langs de vouwlijn in het midden. 
Stap 4: Vouw de uithoeken weer langs de middenlijn naar binnen. 
Stap 5: Vouw het vliegtuigje dubbel langs de eerder gemaakte vouwlijn. 
Stap 6: Vouw aan beide kanten het papier weer naar buiten toe. Doe dit langs de onderlijn op. 
Stap 7: Vouw de beide kanten weer recht in een hoek van 90° 
 
Voor de helikopter is er een extra werkblad te vinden onder het kopje ‘werkblad’. Dit strookje 
papier moet worden gekopieerd en uitgeknipt voordat het aan de kinderen wordt gegeven. 
Hiermee kunnen de kinderen via onderstaand stappenplan een helikopter vouwen. Andere 
benodigdheden zijn: 
- Schaar 
-  Paperclip 
 
Stap 1: Knip over de rode lijntjes. 
Stap 2: Vouw vak A over het blauwe lijntje naar voren. 
Stap 3: Vouw vak B over het blauwe lijntje naar achteren. 
Stap 4: Vouw vak C en D allebei naar voren, zodat ze over elkaar heen vallen.  
Stap 5: Vouw vak C en D over het blauwe lijntje. 
Stap 6: Plaats over deze twee gevouwen stukjes een paperclip. 
Stap 7: Helikopter uitproberen: Gooi de helikopter in de lucht en kijk hoe hij weer naar 
beneden komt. 
 
Werkblad 
Op de volgende bladzijde zijn de werkbladen te vinden voor zowel het vliegtuigje als voor de 
helikopter. Het is de bedoeling dat deze worden geprint en klaargelegd voor de kinderen. 
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Werkblad Vliegtuigje 

Stap 1: Leg een A4-tje in de lengte voor je neer. 

 

 

Stap 2: Vouw het A4-tje dubbel en klap het weer 

open. 

 

 

 

Stap 3: Vouw de bovenhoekjes naar binnen toe 

langs                 de vouwlijn in het midden. 
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Stap 4: Vouw de uithoeken weer langs de 

middenlijn naar binnen. 

 

 

 

Stap 5: Vouw het vliegtuigje dubbel langs de eerder 

gemaakte vouwlijn. 
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Stap 6: Vouw aan beide kanten het papier weer 
naar buiten toe. Doe dit langs de onderlijn op. 
 

 

 

Stap 7: Vouw de beide kanten weer recht in een 
hoek van 90° 
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Werkblad Helikopter 
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Stap 1: Knip de rechthoek uit over de zwart    
             lijnen 

 
 

Stap 2: Knip over de rode lijntjes. 
 

 
Stap 3: Vouw vak A over het blauwe lijntje naar voren. 
 

 

 
Stap 4: Vouw vak B over het blauwe lijntje naar 
achteren. 
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Stap 5: Vouw vak C en D over het blauwe lijntje, zodat 
ze over elkaar heen vallen.  
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Stap 6: Plaats over deze twee gevouwen stukjes een 
paperclip. 
 

 
Stap 7: Helikopter uitproberen: Gooi de helikopter in 
de lucht en kijk hoe hij weer naar beneden komt. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


