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We ontwerpen een stad
(min. 2 uur, alle leeftijden)
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Je eigen kamer op schaal namaken en een metamorfose geven. Een huis bouwen van

suikerklontjes, houtblokjes of ijslolliestokjes. Een perspectieftekening maken van een straat.
Stuk voor stuk leuke en leerzame activiteiten bij een thema over bouwen en wonen.
Maar bij al deze activiteiten komt het aan op kijken naar details. Wat als je het eens groter maakt?
Wat als je een hele stad gaat ontwerpen? Dan kun je in eerste instantie niet op details gaan letten;
dan gaat het over het grotere geheel en moet je op een conceptuelere manier gaan nadenken.

!Deze opdracht kun je doen met kinderen van alle leeftijden. Ze zullen de opdracht wel heel

verschillend uitvoeren. Jongere kinderen zullen hun focus leggen op de losse onderdelen van de
stad; oudere kinderen zullen al proberen er een samenhangend geheel van te maken. Alle
kinderen krijgen de ruimte om heel creatief te zijn. En voor alle kinderen zal het samenwerken een
te nemen horde zijn. Maar dit lossen ze, soms heel creatief, meestal zelf goed op.
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Introductie van de opdracht

“We gaan een stad bouwen. Zometeen. We gaan ’m eerst ontwerpen; we gaan eerst bedenken
wat er allemaal in moet komen. De meeste steden zijn ooit eens begonnen, lang geleden, als een
kleine nederzetting, als een klein dorpje, en van daar verder uitgegroeid. Maar als we dan toch nu
een hele stad ineens mogen bouwen, kunnen we er eens goed over nadenken vooraf. Wat moet er
allemaal in komen? Hoe gaan we dit aanpakken? Omdat het de eerste keer is dat we dit doen,
beginnen we met een kleine stad, voor ongeveer honderdduizend mensen.”
Om de opdracht concreet te maken voor de leerlingen is het goed hier even bij stil te staan en de
grootte van deze nieuwe stad te vergelijken met dorpen en steden in je eigen buurt. Om het nog
concreter te maken, pak je er vervolgens een kaart bij van de plek waar de stad moet komen. Elke
leerling krijgt een eigen uitdraai hiervan (bij voorkeur in kleur en op A3-formaat).
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Ik heb zelf via Google Maps een mooi, ‘leeg’ stukje land in China
gevonden, bij een berg en een rivier. Dat biedt mooie ontwerpmogelijkheden voor de kinderen. Maar elke kaart is prima. Je kunt er
ook voor kiezen juist een locatie in de buurt te nemen die ze kennen.
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Deel-opdracht 1 (ca. 5 minuten + 15 minuten bespreken): Wat moet er in?
De kinderen mogen alleen of samen (in tweetallen werkt goed) bedenken wat de belangrijkste
zaken zijn die er in een stad moeten komen. Ze mogen dit achter op de A3-landkaart schrijven of
tekenen.
Belangrijk: ze moeten 5 zaken bedenken. Niet meer. Niet minder. Vijf.
De reden hiervoor is dat ze dan zelf al gaan nadenken over prioriteiten.
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Bespreking:

Maak een rondje door de klas. Elk tweetal
mag één ding noemen en dat schrijf je
op. Ga nog niet discussiëren of het wel of
niet per se in een stad moet. Als het
overlap vertoont met iets wat al genoemd
is, vraag dan of het daarbij mag worden
opgeschreven.
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Maak op deze manier een overzicht op het bord of op een flip-over van alle zaken die de kinderen
bedacht hebben. Als iedereen aan de beurt is geweest, mogen eventueel nog niet opgeschreven
dingen genoemd worden. Zodra iedereen z’n zaken genoemd heeft en het lijstje compleet is, kun
je, afhankelijk van hoeveel tijd je beschikbaar hebt en hoe lang de kinderen het leuk vinden en
mee blijven doen, er verder op in gaan:
- zijn alle zaken (huizen, energie, voedsel, sport & vrijetijd, scholen, winkels, hulpdiensten,
fabrieken, ..) even belangrijk? kunnen we een volgorde erin aanbrengen?
- kunnen we misschien dingen bij elkaar pakken, combineren?
- zijn er ook zaken te bedenken die je per se NIET in onze stad wil hebben?
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In de bovenbouwgroep waar ik deze les draaide, werd op deze
laatste vraag uitgebreid ingegaan. Als eerste werd genoemd ‘drugs’,
maar ook olieboringen, auto’s op benzine en kerncentrales werden
aan de lijst toegevoegd. En al snel ging het zelfs over het
stadsbestuur: de mensen zelf moesten de baas zijn, er mocht geen
dictator komen en, oh ja: ‘armoede’ moest ook maar op de lijst van
wat we per se niet in onze stad wilden hebben. Zo kan een les over
bouwen ineens een heel andere richting krijgen. Mooi.
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Deel-opdracht 2 (ca. 5 minuten + 15 minuten bespreken): Vervoer in de stad
In onze stad moeten de mensen zich natuurlijk ook kunnen verplaatsen. Alleen, in kleine of grotere
groepen. Hoe gaan we dat oplossen?
Belangrijk: vermeld expliciet dat alles mag. Vliegende tapijten, computergestuurde zeepbellen, een
grote mol die op verzoek gangen graaft ... anything goes. “Deze stad wordt namelijk gebouwd door
de allerbriljantste mensen op de hele wereld. Alles wat jullie verzinnen, kan worden gemaakt.”

Bespreking:
Ook hier inventariseer je wat er zoal bedacht is. Veel oplossingen zullen in dezelfde sfeer liggen;
vliegende objecten zijn bij de kinderen vaak favoriet. Als deze inderdaad genoemd worden kun je
doorvragen tot ze inzien wat de consequentie hiervan is: je hoeft niet alles op de grond te bouwen,
je kunt ook de lucht in en op meerdere niveaus boven de grond bouwen. Dat geeft ruimte!
En ook de teleporteermachine zal wellicht worden genoemd. Helemaal handig natuurlijk!

!!
Deel-opdracht 3 (maximaal 15 minuten): Plattegrond maken

Beide lijsten (wat moet er in & vervoer) leg je naast elkaar. “Nu moeten jullie aan de slag, nu
moeten er keuzes gemaakt worden. En die keuzes moet je samen maken, want jullie gaan in
grotere groepen werken van ... personen. Samen beslis je wat er in moet komen, en samen maak
je een plattegrond van je stad zoals die er uit moet komen te zien op de A3-landkaart.”
Hoe groter je de groep maakt, hoe lastiger het samenwerken is. Maar werken in twee- of drietallen
levert weer niet voldoende discussiepunten op. Ideale groepsgrootte is 5 of 6.
Belangrijk: laat de kinderen zelf eerst even worstelen bij het kiezen van een samenwerkingsvorm;
los niet alle problemen meteen voor ze op. Je zult zien dat ieder groepje een andere consensus
weet te vinden. Als het te lang duurt, of ze krijgen echt ruzie, mag je natuurlijk helpen. Liefst door
middel van vragen stellen of alternatieven bieden.
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In één onderbouwgroep werd de stad
opgedeeld in twee delen; het ene deel werd
door de meisjes ontworpen en gebouwd, het
andere door de jongens. In de andere
onderbouwgroep ging ieder kind individueel
aan de slag met het produceren van
‘onderdelen’, en vervolgens werd ter plekke
bekeken waar elk onderdeel paste. In één van
de bovenbouwgroepen werd de stad
opgedeeld in vier delen, elk met een andere
functie. Elk van deze delen werd door twee
kinderen ingevuld. De andere
bovenbouwgroep had in eerste instantie het
ontwerp van één kind gekozen, maar toen een
ander kind daar erg ontdaan over was, werd
besloten om dat ontwerp aan te vullen met de
beste ideeën van de overige ontwerpen.
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Deel-opdracht 4 (minimaal 1 uur): Bouwen!
Je kunt de kinderen de stad laten bouwen van alle mogelijke materialen. Ik ben zelf groot fan van
verpakkingsmaterialen (piepschuim, bubbeltjesplastic, folie, karton, touw, etc), maar ook hier is
alles geoorloofd, als het maar veilig kan worden gebruikt door de kinderen zelf. Als ondergrond kan
een groot stuk karton worden gebruikt, of een hele grote kartonnen doos zodat de kinderen ook
‘ondergronds’ kunnen werken als ze willen.
Belangrijk: de kinderen willen het graag af maken en vinden het heel frustrerend om eerder te
moeten ophouden. Het bouwen zelf is best veel werk, dus trek hier voldoende tijd voor uit.
Eventueel kunnen de kinderen een volgende dag de stad afmaken?
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“Juf, dit was geen les... dit was een workshop!” (Leonie, 7 jaar)
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