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ALGEMEEN 
Het leereffect is voor de leerlingen het grootst wanneer ze zelf na moeten denken, 
wat uit moeten leggen of kunnen doen. Het werkt altijd wanneer u af en  
toe de vragen ‘wie van jullie weet…’ of ‘weet jij….’ hanteert, voordat u uw verhaal 
vertelt. Zo betrekt u de kinderen nog meer bij het onderwerp. Het allerbelangrijk-
ste is echter dat de kinderen regelmatig zelf wat kunnen doen! Over het algemeen 
geldt dat zij 10 minuten aandachtig kunnen luisteren. Daarna zakt de aandacht weg 
en moeten ze aan het werk gezet worden. Dat kan door hen een opdrachtje te la-
ten doen. 

1. Voorbereiding 
Zet alles vooraf klaar zoals materialen voor opdrachten, dingen die u eventueel 
mee wilt geven. Zorg dat u op tijd klaar staat, zodat u de gelegenheid heeft om de 
bezoekers op te vangen wanneer zij wat te vroeg arriveren. 

2. Ontvangst (10 minuten) 
Naar eigen inzicht in de ‘kantine’ of op de werkplaats. Hier worden de kinderen 
welkom geheten. Vertel uw naam, de naam van het bedrijf en uw functie binnen 
het bedrijf. Kort praatje over wat het bedrijf doet. Daarbij in grote stappen, sa-
men met de groep, het bouwproces doorlopen en de rol van uw bedrijf in dat pro-
ces. Tot slot aangeven wat ze het komende uur gaan doen (dus uitleg van punt 3 t/
m 6). Bij alles geldt: hou het interactief en stel de kinderen vragen. Een groep die 
al een gastles heeft gehad, weet waarschijnlijk al e.e.a. 
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3. Groep verdelen (3 minuten) 
Groep in 2en of 3en verdelen (afhankelijk van de grootte van de groep). 
Vraag de leerkracht dit te doen, omdat die het beste weet wie wel of niet bij el-
kaar in de groep kunnen/moeten.   

4. Door het bedrijf (60 minuten: ca 20 minuten per onderdeel) 
Groep 1.  Op kantoor.  
Hier zien de kinderen wat er in de voorbereiding gebeurt en wie er werken in wel-
ke beroepen. Wellicht kunt u een tekenprogramma laten zien (of andere dingen die 
bij de werkvoorbereiding komen kijken) en hen een kort opdrachtje laten doen 
(bijv. mbt planning (wanneer moet wat klaar zijn of wanneer begint ….), iets op-
meten of tekening lezen).  

Groep 2. Op de werkplaats  
Voordat u met de rondleiding in de werkplaats start, wijst u de kinderen er op dat 
er machines en gereedschappen in de werkplaats staan die alleen door volwassenen 
gebruikt mogen worden. Er wordt dus niet op knopjes gedrukt of aan machines en 
gereedschappen gevoeld. Maak duidelijk dat dit voor hun eigen veiligheid is. In de 
werkplaats zien de leerlingen verschillende materialen en gereedschappen. Wat 
wordt hier alvast gemaakt? Hoe wordt het naar de bouwplaats vervoerd? Het werkt 
het beste wanneer hier ook een kort opdrachtje kan worden gedaan. Bijvoorbeeld 
in groepjes aan de hand van een kort lijstje, materiaal bij elkaar zoeken of met 
een eenvoudige waterpas ze een hoogte laten meten. 

Groep 3.  De leerlingen iets laten doen/laten maken.  
Het leukste is wanneer dit iets is wat met uw bedrijf te maken heeft.  

Wisselen 
Na 20 minuten de groepen wisselen. Houd er rekening mee dat het wisselen onge-
veer 2-3 minuten in beslag kan nemen. Zorg voor voldoende begeleiding van elk 
groepje en bij het onderdeel ‘iets maken’.  

5. Afsluiting (5 minuten) 
Na afloop weer bij elkaar komen. Ervaringen kort uitwisselen. Wat vonden ze er-
van? Hebben de kinderen nog vragen? Enkele afsluitende woorden.  
Eventueel krijgen de leerlingen vanuit het bedrijf wat mee zoals een potlood/pen 
en/of een blocnote met de bedrijfsnaam erop. Vanuit Bouwen aan de Bouw sturen 
we u sleutelhangers toe om na afloop mee te geven. 
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6. Leerlingen vertrekken  
Leerlingen gaan weer naar school of huis. Iemand van het bedrijf blijft de groep 
begeleiden totdat alle bezoekers het terrein hebben verlaten.  

MATERIALEN 
- Bedrijfskleding. 
- Materialen voor de zelf-maken-opdracht tijdens de rondleiding. 
- Tekenprogramma o.i.d. aanzetten of bouwtekeningen klaarleggen voor tijdens de 
rondleiding. 

- Eventueel potloden/pennen of iets anders voor de kinderen. Het handigst is iets 
met uw bedrijfsnaam erop zodat dit uw bedrijf ook bij de kinderen thuis onder de 
aandacht komt. 

VRAGEN? 
Hebt u nog vragen? Bel of mail mij: 

Tineke de Groot 
06-13 68 65 46 
info@debouwietsvoorjou.nl  
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