
Superwaterwezens

Lesbrief

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:
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In deze lesbrief

In deze lesbrief vind je de opbouw van de makersmissie. Per les staat 

beschreven wat je als leraar kan doen, maar ook wat de leerlingen gaan 

doen. Je bent als professional uiteraard vrij om hiervan af te wijken naar 

eigen inzicht. 

Ook vind je links naar (inspiratie)video’s, een materialenlijst, de toegepaste 

didactiek, doelen, coachende vragen en tips om te reflecteren.

 

Tip

Het is handig om ook de digitale lesbrief paraat te hebben, aangezien je dan 

gebruik kan maken van de linkjes naar (inspiratie)video’s. 

Deze lesbrief vind je op onze website, bij de makersmissie van de 

Superwaterwezens. 

Hier zijn de overige materialen ook te vinden en te downloaden. 

Superwaterwezens

Deze makersmissie is ontwikkeld voor leerlingen van 10 tot 
14 jaar. In deze makersmissie maken leerlingen in groepjes 

een eigen waterwezen dat kan bewegen en een superkracht 
heeft. Hierbij gebruiken zij de techniek hydrauliek. 

Wat deze makersmissie zo bijzonder maakt is dat het in 
samenwerking is met het Nederlands Watermuseum. 
En daarom worden alle leerlingen die meedoen aan dit 

project uitgenodigd om in het Watermuseum in Arnhem 
te komen en zich onder te dompelen in het thema water, 

duurzaamheid, kunst, techniek en wetenschap.
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Ideeën stromen

Op makermissie

Leren door te maken

Verkennen
Maken en testen

Het plan

Podium pakken

Ontwerpend leren 

Je werkt volgens de didactiek van het Ontwerpend Leren. 

Dit ontwerpproces, ‘Op Makersmissie’ genaamd, hebben wij vertaald in de 

volgende stappen: 

Stap 1: Verkennen 

Stap 2: Ideeën stromen 

Stap 3: Plan maken 

Stap 4: Maken en testen 

Stap 5: Podium pakken

Stap 1, de verkenningsfase, wordt deels uitgevoerd in het Watermuseum. 

Het laatste deel van stap 1, en stap 2 t/m 5, worden uitgevoerd in de klas.

De opbouw van een les bestaat uit: 

Een ‘Binnenkomer’ (een video, een inspiratievolle opdracht of een terugblik 

op de vorige les);

Een kern;

Een afsluiting. 
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Materiaal toolkit 

Er is materiaal geleverd voor groepjes van 3 

leerlingen.

De materialen benoemd bij ‘Wat heb je verder 

nodig?’ (rechts van deze pagina) zijn handig 

om vooraf te verzamelen. 

Let op:  je zult voor het vormgeven van het 

Superwaterwezen kosteloos materiaal nodig 

hebben. Plan wanneer je dit gaat verzamelen. 

Tip: MakersontheMove

Ga eens langs bij Makersonthemove aan de 

Coehoornstraat 17 te Arnhem. Zij verzamelen 

bijzonder restmateriaal in hun materialenbank 

dat kan worden ingezet voor dit soort 

maakactiviteiten. Je mag hier kosteloos 

gebruik van maken. Neem contact op: 

makersonthemove.nl@gmail.com

Youtube

De startanimatie, de instructievideo’s en 

een inspiratievideo over Ant-Eye staan op 

het Youtubekanaal van Makercosmos. In de 

playlist ‘Superwaterwezens’ vind je alles bij 

elkaar. 

Materiaal toolkit

• Spuiten

• Siliconen slangen

• Kunststof T-stuk

• Uitdrukplaatje met 

stokjes voor de Grijper 

en Schuifarm. 

• Gekleurde vloeistof

• Ijslollystokjes

• Brede ijslollystokjes

• Elastiekjes

• Tie-wraps

• Plakband/tape

• Houtlijm

• Splitpennen

• Doorzichtige bak

• Journals

• Lesbrief

• Instructables
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Wat heb je verder nodig?

• Digitale lesbrief

• Eventueel laptop 

• Kosteloos materiaal

• Website:  

Makercosmos.org

• Creatief materiaal,  zoals: 

Lijmpistolen; 

Lijmpatronen; 

Schoollijm; 

Verf; 

Kwasten; 

Tekenspullen; 

Pennen ; 

(Gekleurd) papier;  

Rietjes; 

Scharen; 

Karton;  

Snijmatten; 

Stanleymessen; 

Elastiekjes; 

Splitpennen; 

IJzerdraad; 

Watten ; 

Stoffen.

Journal

De leerlingen ontvangen een journal waarin 

zij de stappen van het ontwerpend leren 

doorlopen, middels verschillende opdrachten. 

De opdrachten in de journal helpen de 

leerlingen met het archiveren van bevindingen, 

te reflecteren op het proces, het ontwikkelen 

van een eigen visie en het ontwerpen van een 

eigen verhaal. 

Reflecteren

Aan het eind van iedere stap reflecteren de 

leerlingen op wat ze geleerd hebben of op 

welke vaardigheden zij geoefend hebben. 

Bij de ‘Scoor jezelf’ reflecties staan steeds 

een drietal sterren. Het is de bedoeling dat de 

leerlingen zichzelf hier een beoordeling geven. 

De score van 1 ster:

‘Hier kan ik me nog in ontwikkelen/dit lukt nog 

niet zo goed’.

De score van 2 sterren: 

‘Hiermee ben ik al goed op weg’.

De score van 3 sterren:

‘Dit lukt mij al heel goed’. 

Coachende vragen
Bij de lessen staan coachende vragen. Deze 

vragen kunnen helpen in het ontwerpproces 

van de leerlingen. 
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Met deze makersmissie werk je aan de volgende 

onderwijsdoelen van het SLO:

• De leerlingen leren over water als leefomgeving;

• De leerlingen leren wat de functie is van enkele wezens in de zee;

• De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu;

• De leerlingen leren over de relatie met de omgeving;

• De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging 

te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit 

te drukken en om er mee te communiceren;

• De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren; 

• Leerlingen maken, testen en verbeteren;

• Leerlingen beschouwen kunstbronnen ter inspiratie voor hun eigen 

creatief denkproces en geven betekenis aan hun eigen werk.
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Instructables

Er zijn vier instructables gemaakt, inclusief instructievideo.

Deze instructables werken naar bewegende artefacten toe, die de beweging 

van waterwezens nabootst. Dit gebeurt door vloeistof in beweging te zetten 

met spuiten; dit is een versimpelde uitleg van de hydrauliek techniek. 

Met deze video’s en instructiebladen kunnen de leerlingen stapsgewijs de 

volgende mechanieken volgen en maken:

1. De Splitser

2. De Scharnier

3. De Schuif-arm

4. De Grijper

Kopieer voldoende instructiebladen en zet laptops/Ipads klaar, waarop de 

leerlingen de instructievideo’s kunnen bekijken. 

Let op

Bij video 3 en 4 (de Schuif-arm en de Grijper) zie je aan het begin dat de 

maker zelf de ijsstokjes snijdt en knipt. Dit kunnen de leerlingen overslaan, 

omdat zij deze stokjes al kant-en-klaar in het uitdrukplaatje hebben zitten. 
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Instructable 4: Grijper

Wat heb je nodig: 
2 x 20 ml spuit   
Uitdrukplaatje: de stokjes met een 4 
erop. 
1 x Doorzichtige pvc buis 
1 x Splitpen  
Lijmpistool + patroon 

stap 1 Benodigdheden: ijslollystokjes, 
splitpen, 20 ml spuit, lijm. 

a. Maak de spuit vast door een tie-wrap door de 
gaatjes aan het uiteinde van het brede ijslolly stokje 
te steken. 

b. Plaats het stukje pvc buis op de spuit waar de 
grijper aan vast zit. 

c. Pak een andere spuit, trek die zo lang mogelijk uit. 

d. Plaats het andere  uiteinde van de doorzichtige 
pvc-buis op de spuit. Kijk of je grijper beweegt.

e. Haal daarna een spuit weer los, zuig er wat 
vloeistof mee op en zet de doorzichtige buis weer 
terug op de spuit. 

stap 2

a. Breek de twee dunne lollystokjes doormidden.

b. Lijm de lollystokjes in een v-vorm (hoek).

c. Duw een splitpen door het gat van het gewone 
lollystokje en het kleine gaatje van de brede lolly 
stok.

d. Lijm het ijslollystokje met de insnede vast aan 
de spuit. De insnede kun je op de spuit schuiven.

Benodigdheden: Tie-wrap, doorzich-
tige pvc buis, 20 ml spuit. 

Instructable 3: Schuif-arm 
Wat heb je nodig: 
2 x 20 ml spuit  
1 groot stuk Doorzichtige pvc buis 
Uitdrukplaatje: de stokjes met een 3 
erop. 
12 x Splitpennen  

Benodigdheden: 20 ml spuit

a. Pak een 20 ml spuit en trek die uit 
elkaar.

b. Maak een gaatje (met een stanleymes, 
boortje of spijkertje met hamer) in de spuit 
dichtbij de rand.

c. Maak ook een gaatje in het buitenste deel 
van de spuit, aan het uiteinde.  

d. Duw de splitpen van één van de uiteindes 
van je arm door het gaatje in de buitenste 
spuit. Knip de haakjes van de splitpen een 
beetje weg, of duw het zo plat mogelijk. 

e. Bevestig de splitpen aan de andere kant 
van je arm aan de binnenste spuit. 

f. Zet de spuit weer in elkaar.

stap 1 Benodigdheden: Stokjes met een 3 
erop, splitpennen. 

a. Op de opening van het brede ijslolly 
stokje leg je het uiteinde van een gewoon 
ijslolly stokje met drie gaten. Verbindt 
deze met een splitpen. 
Zorg dat alle splitpennen met het kopje 
aan dezelfde kant in het ijslolly stokje 
zitten.

b. Kruis de dunne lollystokjes over elkaar. 
Duw een splitpen door het gat aan de 
uiteindes van de ijslolly stokjes en 
verbindt dit met de andere lollystokjes.
Verbindt de gekruisde ijslolly stokjes bij 
elkaar in het midden.

stap 2

stap 3 Benodigdheden: spuit met schuifarm, 
spuit, doorzichtige pvc buis.

a. Plaats het stukje doorzichtige pvc buis op de 
spuit waar de spuitarm aan vast zit. 

b. Pak een andere spuit, trek die zo lang 
mogelijk uit. Plaats het andere uiteinde van de 
doorzichtige pvc buis op de spuit. Duw naar 
binnen en kijk of je arm beweegt.

c. Haal daarna een spuit weer los, zuig er wat 
vloeistof mee op en zet de 
doorzichtige buis weer terug op de spuit. 

stap 1
Benodigdheden: 50 ml spuit, klein stukje door-
zichtige pvc buis, twee grote stukken door-
zichtige pvc buis, t-connector.

a. Plaats het kleine stukje doorzichtige pvc-buis 
op de grote spuit. 

b. Maak aan de andere kant van het kleine 
stukje pvc buis de t-connector vast. 

c. Plaats de andere twee doorzichtige pvc buizen 
aan de andere beide uiteinden van de 
t-connector.

stap 3
Benodigdheden: 
2x 10 ml spuit, tie-wraps

a. Plaats de 10 ml spuit op het lollystokje 
(roze) dat overdwars ligt op de spuit en maak 
vast met tie-wraps. (Let op: wederom niet té 
strak). Doe dit ook aan de andere kant van de 
spuit.

b. Plaats de twee uiteinden van de doorzich-
tige plastic buis op de 10 ml spuiten.
(Let op! Zorg dat je de 10 ml spuiten zo lang 
mogelijk hebt uitgetrokken, als je de 
buis op de spuiten zet.)
c. Haal daarna een spuit weer los, zuig er wat 
vloeistof mee op en zet de 
doorzichtige buis weer terug op de spuit. 

Wat heb je nodig: 
1 x 50 ml spuit 
2 x 10 ml spuit   
1 x T-connector   
1 klein stukje Doorzichtige pvc buis 
2 grote stukken Doorzichtige pvc-buis 
2x Brede lolly stokjes  
2 x Gewone lolly stokjes 
6 x Tie-wraps   

Instructable 1: Splitser stap 2 Benodigdheden: 2 brede ijslolly stokjes,
 tie-wraps, 2 gewone lolly stokjes.

a. Plaats aan beide kanten van de grote spuit de brede ijslolly 
stokjes. 

b. Doe er een tie-wrap om heen en trek strak (let op: trek de 
tie-wrap niet té strak, anders kan de spuit er niet meer door).

c. Schuif het lollystokje tussen de brede lolly stok en de spuit 
overdwars. Plaats ook aan de andere kant, op dezelfde manier een 
lollystokje.

Instructable 2:  Scharnier

Wat heb je nodig: 
1 x 50 ml spuit   
2 x 10 ml spuit 
1 x T-connector   
2 grote stukken Doorzichtige pvc buis 
2 x Brede lolly stokjes 
2 x Lolly stokjes  
6 x Tie-wraps  

stap 2
Benodigdheden: 2x 10 ml spuit, 
doorzichtige pvc buis, tie-wraps, 
schaar.

a. Knip de zijkanten van de 10 ml spuit eraf. Doe dit bij beide spuit-
en.

b. Maak een spuit vast met een tie- wrap aan het lange gedeelte 
van de getapete lollystokje. Doe dit aan de andere kant van het 
stokje nogmaals met de andere spuit. 

c. Pak twee andere spuiten, trek die zo lang mogelijk uit elkaar. 
Zorg dat de spuit er wel in blijft zitten.

d. Maak de doorzichtige pvc buis vast aan de spuit die vastzit aan 
het ijslolly stokje. Het andere uiteinde maak je vast aan de open 
getrokken spuit.

e. Doe dit ook met de andere pvc buis. Zorg dat er aan het uiteinde 
van de lolly stok een verzwaring zit zodat het scharnier wel kan 
omzwaaien.

f. Haal daarna een spuit weer los, zuig er wat vloeistof mee op en 
zet de doorzichtige buis weer terug op de spuit. 

stap 1 Benodigdheden: 2 brede ijslolly stokjes, 
tape, schaar

a. Knip 1 breed ijslolly stokje 
doormidden.

b. Pak een stuk tape, net zo 
lang als de lengte van een heel 
ijslollystokje. 

c. Plak halverwege de tape een 
heel ijslolly stokje in de lengte. 

d. Plak het halve ijslolly stokje 
ook op de plak strip, met de 
rondingen naar elkaar. Houd wat 
ruimte tussen de twee 
lollystokjes.

e. Plak nog een stuk tape over 
de twee lollystokjes. Vouw de 
randjes van de tape om de 
stokjes heen zodat er geen 
water tussen kan komen.

Klik hier voor de instructievideo van de 

Splitser

Of zoek op Youtube: 

Kanaal: Makercosmos

Afspeellijst: Superwaterwezens

Video: Splitser

Klik hier voor de instructievideo van de 

Scharnier

Of zoek op Youtube: 

Kanaal: Makercosmos

Afspeellijst: Superwaterwezens

Video: Scharnier

Klik hier voor de instructievideo van de 

Schuif-arm

Of zoek op Youtube: 

Kanaal: Makercosmos

Afspeellijst: Superwaterwezens

Video: Schuif-arm

Klik hier voor de instructievideo van de 

Grijper

Of zoek op Youtube: 

Kanaal: Makercosmos

Afspeellijst: Superwaterwezens

Video: Grijper
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Stap 1: Verkennen 

Deel 1:  Bezoek Watermuseum (2 uur)

Deel 2:  Verkennen hydrauliek, formuleren van de opdracht (2 uur)

Binnenkomer:  
1.  Bekijk deze Klokhuisvideo over Plankton, of zoek op via Schooltv.nl:  

Titel: Oceanen: Plankton. 

Datum: 12 mei 2022 

Leeftijd: 9-12 jaar.  

Kijkwijzer: AL 

Duur: 14:47 min.  

Bron: NTR.  

2.  Bekijk eventueel ook deze Klokhuisvideo over Hydroliek, of zoek op via 

Schooltv.nl: 

Titel: Breaking News: Hydrauliek 

Datum: 12 augustus 2011 

Leeftijd: 9-12 jaar 

Kijkwijzer: AL 

Duur: 15 min. 

Bron: NTR.  

Deze video is wat verouderd. Interessante informatie over de 

hydrauliektechniek wordt verteld in minuut 0:00 - 3:30, en 

minuut 5:25 - 8:05.  

Je kan er ook voor kiezen om deze video op een ander moment (in een 

pauze, of verderop in het proces) te tonen. 

Kern
1.  Benoem de doelen van de Verkenningsfase: 

- Je kent een aantal bijzondere waterwezens, met hun functie en effect op 

hun eigen omgeving en op onze omgeving.  

- Je ziet hoe verschillende onderwaterwezens zich voortbewegen. 

- Je kent toepassingen van hydrauliek en je oefent zelf met deze techniek.  

Bespreek wat er al aan bod is geweest.  
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2.  Journal: Laat de leerlingen in hun journal de bijzonderheden die 

ze hebben geleerd tijdens het Watermuseumbezoek en de 

Klokhuisvideo(‘s) beschrijven. 

3.  Instructables: Verdeel de klas in groepjes van 3. In de volgende fase 

(ideeënfase) wordt ook benoemd dat je groepen van 3 maakt. Je 

kunt ervoor kiezen deze groepjes aan te houden, maar je kan ook dan 

opnieuw de groepen verdelen, zodat ze de kennis vanuit deze fase 

meenemen en kunnen delen in de volgende fase.  

Deel de instructables uit en/of zet de instructievideo’s klaar. Vertel dat 

de leerlingen de bewegingen van onderwaterwezens gaan nabootsen. 

Deze bewegingen heeft Makercosmos alvast vertaald naar vier 

mechanieken, maar de leerlingen mogen hier uiteraard ook hun eigen 

invulling aan geven.  

Laat de leerlingen een mechaniek naar keuze uitproberen. Bij tijd over 

kunnen er ook meer worden gemaakt.  

Let op: per 3 leerlingen is er één uitdrukplaatje met de ‘stokjes’ voor 

mechaniek 3 en 4 (de Schuif-arm en Grijper). In de volgende fase 

kunnen deze hergebruikt worden. 

Afsluiter
1.  Laat kort aan elkaar zien wat er is gelukt en wat de leerlingen hebben 

ontdekt. Maak desgewenst afspraken over het bewaren van deze 

‘probeersels’. De leerlingen kunnen het eventueel nog gebruiken in de 

‘maken en testen’-fase.  

2.  Bekijk de Startanimatie van deze Makersmissie. Deze startanimatie 

vertelt wat de exacte opdracht is.  

Reflectie: 
Leerlingen scoren zichzelf op: Ik kan uitzoeken hoe een nieuwe techniek 

werkt.  

Verkennen 
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Stap 2: Ideeën stromen 
Ideeën verzamelen: In deze fase bedenken de leerlingen verschillende ideeën 

met betrekking tot de opdracht. (45 min - 1 uur)

Binnenkomer
1.  Korte terugblik: Wat hebben we in het Watermuseum gedaan en geleerd? 

Wat hebben we in de klas in de Verkenningsfase gedaan? 

2.  Bekijk de inspiratievideo van Ant Eye, of zoek op via Youtube: 

Kanaal: Makercosmos 

Playlist: Superwaterwezen 

Titel: Inspiratievideo Ant Eye : Superwaterwezens 

Datum: 17 november 2021 

Duur: 7:58 minuten 

In deze video gaan twee Arnhemse kunstenaars (Tosca en Hanneke van 

Ant Eye) met dezelfde makersmissie aan de slag. Zo zullen de leerlingen 

zien dat zij ook eerst ideeën verzamelen voor ze aan de slag gaan. Ook 

wordt in deze video het proces van uitproberen, falen en slagen in beeld 

gebracht. 

Kern
1.  Bespreek de video kort na. 

2.  Benoem de doelen van de Ideeën stromen-fase: 

- Je kent kunstenaars die werken met beweging 

- Je doet creatieve opdrachten om verschillende ideeën te verzamelen 

- Je gebruikt een omgeving als inspiratiebron om tot ideeën te komen.

3.  Om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen, is het belangrijk om eerst het 

associatieve vermogen te stimuleren. Middels korte opdrachten in de 

journal werken de leerlingen aan de vaardigheid Creatief denken.  

Bepaal welke volgorde jij handig vindt.   

Opdracht 1: Associëren 

Opdracht 2: Combineren 

Opdracht 3: Kijken naar kunst(enaars) 

Opdracht 4: Schetsen.  

Bij opdracht 4 krijgen de leerlingen 3 keer 10 minuten om een schets te 

maken. Leerlingen doen dit individueel en kiezen uit de werkbladen. Je 

kunt uiteraard spelen met de tijd en hoeveelheid schetsen. 
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Ronde 1 

1.1  Maak een superwaterwezen die kan teleporteren, of; 

1.2  Maak een superwaterwezen die kan zwemmen en vliegen, of;

1.3. Maak een superwaterwezen die vervuild water schoonmaakt, of;

1.4. Maak een superwaterwezen die andere vissen kan beschermen, of;

1.5. Maak een superwaterwezen die ook een functie als vervoersmiddel heeft.

Ronde 2: 

Maak een superwaterwezen die in deze omgeving kan leven.  

2.1 Koraal 

2.2 Vervuild water

2.3 IJswater/ijsschots

Ronde 3: 

3. En nu jij! Bedenk een superwaterwezen, waar woont het dier en wat is zijn 

superkracht? 

Afsluiter
1.  Verdeel de leerlingen in groepjes van 3. Je kan er ook voor kiezen de groepjes 

te houden zoals deze in de Verkenningsfase zijn gevormd. De leerlingen 

noteren in hun journal de namen van hun groepsgenoten. 

Reflectie
Leerlingen scoren zichzelf op: Ik kan alle kanten op denken waardoor ik 

verschillende (originele en ongewone) ideeën bedenk. 

Coachende vragen
• Stel dat alles zou kunnen en mogen?

• Heb je al in andere richtingen gedacht zoals ….?

• Wat was het grappigste idee?

• Wat vond je belangrijk aan jouw idee?

Ideeën stromen
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Stap 3: Het plan  

 

Plan maken: Leerlingen werken in deze fase hun idee uit in een plan en 

maken kennis met de uitvindersmentaliteit. (circa 30 minuten). 

Binnenkomer 

Kijk met de leerlingen terug op stap 2, ideeën stromen. Vraag terug aan een 

paar leerlingen welke ideeën zijn bijgebleven. Is er iets dat verraste of waar 

een grapje in zat? 

Kern
1.  Benoem de doelen van de fase van Het plan: 

- Je maakt je ideeën visueel zichtbaar 

- Je verdeelt samen met je groepje de taken en houdt daarin rekening 

met elkaar. 

2. De leerlingen verdelen in hun groepje de verschillende taken:  

De projectleider (houdt een oogje in het zeil; bewaakt de tijd; draagt 

zorg voor materialen; legt het proces vast met foto’s/video’s.  

De technicus (neemt leiding in het werken met de hydrauliek techniek; 

zorgt dat iedereen die wil hier ook mee kennismaakt en meehelpt in het 

ontwerp; zorgt dat hij kan uitleggen welke mechaniek er gebruikt wordt). 

Kunstenaar (neemt leiding in de vormgeving van het Superwaterwezen; 

zorgt dat iedereen die dat wil mee helpt in de vormgeving; zorgt dat hij 

kan uitleggen waarom voor deze vormgeving is gekozen en waarom het 

bij hun Superwaterwezen past). 

3.  De groepjes schrijven hun verhaal over hun Superwaterwezen en tekenen 

hoe deze eruit komt te zien. 

4.  De groepjes beschrijven wat zij nodig hebben om hun taak te kunnen 

volbrengen. Zij kunnen ook beschrijven of tekenen welke materialen ze 

nodig denken te hebben.  
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De uitvindersmentaliteit
Het is belangrijk leerlingen bewust te maken dat het uiteindelijke ontwerp 

anders kan worden dan het gekozen idee. Het proces van maken, testen 

en verbeteren kost tijd en je maakt waarschijnlijk meerdere versies van je 

testontwerp voordat het echt werkt. Dit hoort bij het maakproces. Het is 

normaal (en zelfs goed en leerzaam) dat er hier en daar wat mis gaat. Op 

Schooltv.nl staat een video waarin dit wordt uitgelegd: 

Bekijk de video ‘Wat is een prototype?’ of zoek op via Schooltv.nl: 

Titel: Wat is een prototype? 

Datum: 19 oktober 2017 

Leeftijd: 9-12 jaar.  

Kijkwijzer: AL 

Duur: 1:46 min.  

Bron: NTR. 

Afsluiter
De verschillende groepjes vertellen kort over hun uitgewerkte idee. Daarna 

Reflectie
Leerlingen scoren zichzelf op: 

Ik kan het idee duidelijk uitwerken in een plan, en; 

ik kan aangeven welke rol ik fijn vind, maar ik kan ook andere rollen 

aannemen. 

Coachende vragen
• Met welk materiaal wil jij graag een testontwerp maken?

• Wat moet er uit jullie ontwerpschets in het testontwerp te zien zijn?

• Welk verhaal wil je vertellen met jullie Superwaterwezen?

• Waar heb je hulp bij nodig?

• Wat vond jij een goed idee van een groepsgenoot? 

• Hoe kwamen jullie vanuit verschillende ideeën tot één idee? 

Het plan 
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Stap 4: Maken & testen 
Maken en testen: In deze les maken de groepjes een bewegend 

Superwaterwezen met behulp van de hydrauliek techniek. ( 2 tot 4 uur) 

Binnenkomer 
Kijk terug op stap 3 ‘Het Plan’. 

Laat de leerlingen elkaar feedback geven op elkaars plan. 

Leg uit dat het eindontwerp vaak anders wordt dan het testontwerp, maar 

dat dit helemaal niet erg is. Het gaat vooral om het experimenteren. 

Dat is uitproberen of iets werkt; werkt het niet dan ga je kijken hoe je het kan 

aanpassen en verbeteren zodat het wel werkt. Net zoals de kunstenaars in 

de video doen. Het hoort bij het proces dat het soms even wat moeilijker is 

of tegen zit. Vraag elkaar om hulp, want samen weet je meer!

Kern
1.  Benoem de doelen van de fase van het Maken en Testen: 

- Je levert een bijdrage aan het (eind)ontwerp; 

- Je stuurt je ontwerp tussendoor bij waar nodig; 

- Je geeft en ontvangt feedback ter verbetering van je ontwerp; 

- Je laat je inspireren door het werk van andere groepjes.  

2.  De leerlingen gaan in groepjes aan de slag met het maken van het 

Superwaterwezen. Begeleid de leerlingen waar nodig. 

Afsluiter
Organiseer een feedback moment (kan ook tussentijds!). De groepjes 

vertellen wat goed is gegaan en wat nog niet zo goed is gegaan. De 

leerlingen kunnen elkaar feedback en tips geven. 

Reflectie 
Leerlingen scoren zichzelf op: 

Ik gebruik feedback van anderen om het testontwerp te verberen en;

ik voel me verantwoordelijk voor het afronden tot eindontwerp en lever mijn 

bijdrage.
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Coachende vragen 
• Wat is er wel en wat is er niet gelukt?

• Met welke feedback doe je niks en waarom? 

• Welke eigen oplossing(en) zie je terug in het werk van kunstenaars?

• Heb je iets nieuws ontdekt?

• Welke voorstellen deed jij om jullie testontwerp te verbeteren?

• Welke ontdekkingen deden jullie tijdens het maken?

• Welk materiaal sprak jou het meest aan en waarom?

• Wat vond je bijzonder of fijn aan hoe jullie werkten?

• Welk idee van jullie is goed zichtbaar in het testontwerp?

• Wat was een belangrijke aanpassing die jullie deden?

Maken en testen 
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Stap 5: Podium pakken
Podium pakken: In deze fase presenteren de leerlingen hun ontwerp (1 uur). 

Binnenkomer
Kijk met de leerlingen terug op stap 4, Maken & testen. 

Vraag aan een paar leerlingen hoe de samenwerking ging. Lukte het om een 

rol te pakken die bij je past? Wat vond je tot nu toe het leukst om te doen?

Kern
1.  Benoem de doelen van de fase van het Podium pakken:

- Je kan bevindingen uitleggen, over jullie proces vertellen en presenteren; 

- Je kan anderen feedback geven op hun werk; 

- Je kan jullie werk betekenis geven op een creatieve manier. 

2. De leerlingen gaan kort presenteren. Geef tijd om de presentaties voor 

te bereiden. Wat weten de leerlingen al over presenteren? In de journal 

staan vragen om de leerlingen te helpen voorbereiden.  

3.  Laat de groepjes om de beurt presenteren en geef de andere groepjes 

kort de tijd om vragen te stellen. 

Afsluiter
Bekijk alle Superwaterwezens. Welke verhalen worden er allemaal verteld? Op 

welke manieren is er gebruik gemaakt van mogelijkheden van de hydroliek 

techniek? Laat leerlingen reageren op elkaars presentatie. 

Video’s uploaden 

Als leerlingen willen, kunnen ze hun Superwaterwezen filmen en de video 

uploaden op de website van Makercosmos. Dit kan bij de Makersmissie 

Superwaterwezens, onder het kopje ‘Astronauten’. 

De video’s zijn zichtbaar nadat de beheerder van de website deze heeft 

goedgekeurd. 

Op deze manier kunnen jullie ook de resultaten zien van andere deelnemende 

scholen!
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Reflectie
Leerlingen scoren zichzelf op: 

Ik kan bevindingen uitleggen, over ons proces vertellen en presenteren; 

Ik kan ons werk betekenis geven op een originele manier, en;

Maak de zin af: ‘Dit vond ik heel mooi bij een ander...’

Coachende vragen 
• Hoe werkt het precies?

• Wat was het meest lastig? En hoe hebben jullie dat opgelost?

• Hoe ging het samenwerken? 

• Waar zijn jullie trots op?

• Wat straalt jullie testontwerp uit? (kracht, humor, dromerig, fantasierijk, etc...)

• Wat heb je geleerd van de presentaties van de andere groepen?

• Wat kan er een volgende keer nog beter?

• Wat vond jij goed aan samen iets maken?

 

Podium pakken 
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Contact

Voor meer informatie kijk op

makercosmos.org

Bij vragen, suggesties of interesse, 

e-mail ons dan op:

info@makercosmos.org


