
 

Projecten en lesmaterialen 
 

Samen in de klas 

Samen in de klas maakt het mogelijk om ouders structureel te betrekken bij het onderwijs én om 

kinderen tot creatieve denkers te ontwikkelen, die buiten de gebaande paden kunnen en durven 

denken. Zie: Inspirerende ontwerplessen en Werkvormen voor ontwerplessen 

 

Junior Bèta Canon 

Vijf luister CD’s voor groep 7/8 met 50 korte hoofdstukken over W&T onderwerpen die van groot 

belang zijn voor ons leven. Bij ieder onderwerp zijn uitgewerkte lessuggesties gemaakt die je 

gratis kunt downloaden en die gemakkelijk te gebruiken zijn. Zie: Junior Bèta Canon 

 

NEMO lesmateriaal voor op school 

Voor alle leerjaren zijn er lespakketten of werkbladen, merendeels gratis te downloaden, over 

techniek, wetenschap, maakkunde of de energietransitie. Zoals bijvoorbeeld het Handboek 

Science is Primary (voor groep 1-2) of de lessenseries over de ruimte en de aarde. Zie: NEMO 

lesmateriaal. Via de NEMO website vind je ook een grote hoeveelheid proefjes en ideeën voor 

thuis. 

 

Lesmateriaal Greenpeace 

Lesmateriaal met handleidingen over natuur, klimaat, burgerschap. Gratis te downloaden na 

registratie en gemakkelijk in gebruik. Zie: Greenpeace lesmateriaal 

 

Lesmateriaal duurzame energie 

Gratis helemaal uitgewerkt lesmateriaal, inclusief docenthandleidingen voor alle groepen. Zie: 

Energie lessen  

 

Vaardig in ontwerpen 

Door kinderen uit te dagen met echte ontwerpopgaven, ontwikkelen zij creatieve, 

probleemoplossende vaardigheden. Onderwijsprofessionals en ontwerpers van TU Delft hebben 

nieuwe richtlijnen voor leraren en ontwerptools voor kinderen uitgebracht. Zie: Vaardig in 

ontwerpen 

 

Samenwerken aan bèta burgerschap 

In het project ‘Samenwerken aan Bèta Burgerschap’ bedenken leerlingen uit zowel het primair als 

voortgezet onderwijs oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Deze actuele 

vraagstukken (socio-scientific issues) zoals energietransitie, watertekorten en misstanden in de 

textielindustrie zijn niet op te lossen zonder enige kennis van wetenschap en techniek. Hierdoor is 

dit project niet alleen burgerschapsvormend, maar ook beroepsvoorbereidend. De 

bedrijfsbezoeken, gastcolleges van experts en experimenten vormen mede hierom een belangrijk 

onderdeel van de leeractiviteiten. Zie: Samenwerken aan bèta burgerschap 

 

http://www.ontwerpenindeklas.nl/ready-to-go
http://www.ontwerpenindeklas.nl/do-it-yourself
http://www.juniorbetacanon.nl/
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs/lesmateriaal-po/
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs/lesmateriaal-po/
https://www.greenpeace.org/nl/lesmaterialen/
https://eneco-energieles.podium.nl/hoofdmenu/niveaukeuze
https://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/nieuws/vaardig-in-ontwerpen/
https://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/nieuws/vaardig-in-ontwerpen/
https://www.techyourfuture.nl/a-436/betaburgerschap

