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De Techniek Torens

De compleet uitgewerkte LOOL-Prezi’s zijn 
beschikbaar in de leerlingenportal 
www.ckckportal.com. Bij de volgende lessen zijn 
Prezi’s ontwikkeld:
Gr.3: 3.2. Huisje metselen: ontwerpend
 3.7. Op rolletjes: onderzoekend
Gr.4: 4.5. Vlottenrace: ontwerpend
 4.9. Vliegen of zweven: onderzoekend

Gr.5: 5.9. Maak je eigen kompas: onderzoekend
Gr.6: 6.5. Licht aan in de keuken: ontwerpend
 6.10  Rollen over katrollen: onderzoekend
Gr.7:  7.2. Elektrospel maken: ontwerpend
 7.9. Spiegeltje, spiegeltje: onderzoekend
Gr.8:  8.9 Bruggen bouwen: Onderzoekend &  
 ontwerpend

Bij welke lessen vind je een LOOL-Prezi?

Leren Onderzoekend en Ontwerpend Leren (LOOL) 
met De Techniek Torens

Wetenschap & Techniek kerndoelendekkend in de basisschool! 
De Techniek Torens bieden een complete kerndoelendekkende, doorlopende leerlijn voor Wetenschap 
& Techniek in het basisonderwijs (groep 1-8). Het meerendeel van de 80 lessen bevatten onderzoekend 
en ontwerpend.

LOOL met behulp van Prezi’s in de digitale leeromgeving
Bij een aantal lessen uit De Techniek Torens zijn speciale Prezi-presentaties ontwikkeld, waarmee 
leerlingen en leerkracht extra gemakkelijk kunnen leren werken volgens de stappen van het 
Onderzoekend Leren of het Ontwerpend Leren. In de fasen “experiment” en “uitvoering” gaan ze aan 
de slag met de materialen uit de leskisten van De Techniek Torens.



Voorbeeld les 4.5 Vlottenbouwen 
 

Stappen van de Ontwerpcyclus:
1.  Verkennen
2.  Probleemstelling
3.  Brainstorm & Ontwerp
4.  Uitvoeren
5.  Testen
6.  Presenteren
7.  Verdieping

Leerlingen volgen de stappen van de ontwerpcyclus 
met behulp van de Prezi in de digitale leeromgeving 
(www.ckcportal.com) bij deze les.

Ontwerpend Leren
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Voorbeeld van Prezi bij les 4.5:

www.ckcportal.com

Bekijk de Prezi’s op onze website www.creativekidsconcepts.com/lool



Voorbeeld les 7.9 ‘Spiegeltje, Spiegeltje...’

Stappen van de Onderzoekscyclus:
1.  Verkennen
2.  Onderzoeksvraag
3.  Hypothese 
4.  Experiment uitvoeren
5.  Resultaten
6.  Conclusie
7.  Presenteren
8.  Verdieping

Leerlingen volgen de stappen van de ontwerpcyclus 
met behulp van de Prezi in de digitale leeromgeving 
(www.ckcportal.com) bij deze les.

Onderzoekend Leren
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www.ckcportal.com

Voorbeeld van Prezi bij les 7.9:

Bekijk de Prezi’s op onze website www.creativekidsconcepts.com/lool



Hoe zet je LOOL in?
Voor de leerkracht zijn er verschillende manieren om de leerlingen aan de hand van Onderzoekend en 
Ontwerpend Leren te laten werken:

Om te beginnen: met de Prezi
Manier 1: De leerlingen werken geheel zelfstandig met de Prezi 
Het groepje van 2 of 4 leerlingen zit samen achter een computer en doorloopt de Prezi. Geef de 
leerlingen vooraf de instructie dat ze alle stappen van de Prezi moeten doorlopen en dat ze halverwege 
dan vanzelf met de leskist en de lesbrief aan de slag kunnen. Geef duidelijk aan dat ze de Prezi tot het 
einde moeten doorlopen; na de uitvoering/ experiment moeten ze immers nog (volgens de empirische 
cyclus) de resultaten noteren, conclusies trekken en presenteren.

Manier 2: De leerkracht introduceert klassikaal 
De leerkracht introduceert de les klassikaal met de Prezi op het smartboard. Met name het stuk 
“verkenning” en de fi lmpjes. Vervolgens gaan de leerlingen gedurende de week om de beurt, zelfstandig 
in groepjes, aan de slag met de Prezi en de leskist. Dat zou tijdens de “zelfstandig werken tijd” 
ingeroosterd kunnen worden.

Manier 3: De leerkracht introduceert bij groepje leerlingen
De leerkracht introduceert met de Prezi de les bij het groepje leerlingen dat ermee aan de slag gaat (op 
het smartboard of op een computer). Vervolgens gaat dat groepje leerlingen zelfstandig aan de slag met 
de rest van de Prezi en de leskist. 

Daarna: zelf aan de slag met LOOL!
Natuurlijk kunnen de leskisten van De Techniek Torens ook gewoon zonder de Prezi-tool worden 
ingezet in de klas. In dat geval is het Leren Onderzoekend en Ontwerpend Leren nog steeds aan de orde, 
maar minder expliciet gestructureerd (d.m.v. de Prezi) voor leerling en leerkracht. Met behulp van de 
teamcursus & de voorbeeldlessen kan de leerkracht nu zelf de stappen doorlopen met de leerlingen.

Waarom zijn de LOOL Prezi’s ontwikkeld?
Deze “tool” is ontwikkeld om de leerkracht en leerlingen te laten zien hoe eenvoudig je, volgens een 
empirische cyclus, met de leskisten van De Techniek Torens kunt werken. 

Zo kun je Onderzoekend en Ontwerpend leren met de technieklessen die reeds gegeven worden. 
Op deze manier kan Wetenschap & Techniek op een heldere, laagdrempelige manier voor de leerkracht 
een structurele plaats krijgen in het curriculum van de basisschool. Dit is gemakkelijk haalbaar, effi  ciënt 
qua kosten en tijdsbesteding. De leerkrachten leren LOOL “on the job”.

Een overzicht van alle onderzoekende en ontwerpende lessen uit De Techniek Torens vind je op 
onze website www.creativekidsconcepts.com/lool. 

Ga naar www.talenttorens.nl of naar www.creativekidsconcepts.com. Of bel ons op  0113 257 000.

Ga naar www.talenttorens.nl of naar www.creativekidsconcepts.com. Of bel ons op  0113 257 000.

De Techniek Torens:
Samen leren en creëren; met Hoofd, Hart en Handen!


