
Vinger in de dijk  

Benodigde materialen

Introductie:
- Filmpje Hans Brinker (youtube; leak in the dike)
- Invulblad woordspin Cultuur

Verkennen:
- beker met gat
- beker zonder gat 
- doorzichtige grotere beker
- maatbeker
- beker met water
- keukenrol of doekje
- invulformulier
- dienblad

Opzetten Onderzoek:
- tekenpapier
- potloden
- materialen voor dijk (zie onderstaand)
- regelement

Uitvoeren onderzoek:
- tekenpapier
- prijslijst
- regelement
- bak 
- print huisje
- pritt stift
- schaar
- wattenbolletjes
- foam (kussens)
- knutselfoam 
- sponzen 
- watt (kussen)
- stof
- badstof 
- plastic zak 

 

- stopwatch 
- wattenbolletjes
- foam (kussens)
- knutselfoam 
- sponzen 
- watt (kussen)
- potlood

 

- keukenpapier
- plakband
- paperclips
- touw
- elastiekjes
- klei
- stokjes
- 
- rietjes
- plastic bordjes
- eventueel andere voorwerpen
- potloden
- stiften 
- gekleurd papier
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Beginsituatie: De leerlingen hebben verspreid over het jaar 6 bijeenkomsten waarbij ze met het thema 
bouwen aan de slag gaan. Er zijn steeds 2 bijeenkomsten die hetzelfde thema hebben; waarbij de eerste
les de ontdekkende les is en de tweede les de verdiepingsles bij het thema is. De les bij het onderdeel 
cultuur gaat over dijken. De leerlingen krijgen in de aardrijkskunde lessen informatie over dijken. Hier
hebben ze het al over in groep 6, de leerlingen van groep 7 en 8 hebben dus al lessen over dijken gehad. 
 

Leerdoelen: De leerlingen leren in deze les over absorberende materialen. Wat betekent absorberend en 
welke materialen zijn beter in het absorberen van water dan anderen. Verder leren ze het a�ezen van 
hoeveelheden gaan ze aan de slag met het maken van een bouwplan, leren ze te werken met een budget
en leren ze conclusies trekken aan de hand van hun eigen en andere bouwwerken.   

Kern (verkennen): Het experiment dat we gaan doen heeft te maken met het gat in de dijk. We gaan 
onderzoeken welk materiaal het beste het gat in de dijk had kunnen afsluiten. De leerlingen worden 
in groepjes van 3 ingedeeld. 

Elke groep krijgt van de docent een plastic beker met een gat (het gat in de dijk) een beker die het overige 
water opvangt (deze bekers zijn even groot) een grote doorzichtige beker, een maatbeker en een beker met 
water. Dit wordt op een dienblad aan de leerlingen gegeven samen met een doekje of een aantal vellen 
keukenrol (om eventueel gespild water op te ruimen). Daarnaast krijgt elk groepje ook een stopwatch en 
een invul blad en potlood (kijk ook op de materiaallijst voor alle materialen voor dit experiment). 

Inleiding (introductie): De les begint met een introductie van het woord “Cultuur”. Wat is cultuur en wat
betekent het voor de leerlingen. Ze krijgen een invulblad voor het maken van een woordspin. Hierna
worden een aantal antwoorden besproken en wordt verteld dat alles wat mensen doen en maken een 
vorm van cultuur is. 

Het thema van de les wordt voor de leerlingen geintroduceerd met het verhaal 
van Hans Brinkman. De jongen die zijn dorp redde van een watersnoodramp door zijn vinger in de dijk 
te steken. Dit wordt de leerlingen verteld aan de hand van een animatie over ht verhaal (youtube; leak in 
the dike). Vanuit het verhaal wordt er met de leerlingen gesproken over andere oplossingen die Hans 
had kunnen bedenken. Wat had hij nog meer in het gat kunnen stoppen om zijn dorp te redden. Hierbij
wordt ook het woord absorbtie geintroduceerd en wordt er uitgelegd wat dit betekent. Denk hierbij ook
aan een vraag als wat zou er gebeuren als het materiaal geen water meer kan absorberen? 

Eerste  les 
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UItleg experiment

- Schenk 50 ml water in de maatbeker (persoon 1)
- Plaats het absorberende materiaal in de beker met het gat, zorg dat het gat afgesloten is (persoon 2) 
- Plaats de beker met het gat in de tweede beker (persoon 2)
- Zorg dat de stopwatch op 0 staat. Degene die de tijd bijhoudt (persoon 3) zegt “start” en duwt het 
knopje van de stopwatch in. tegelijkertijd schenkt de leerling die het water heeft afgemeten (persoon 1) 
de 50 ml in de beker met het absorberende materiaal. 
- Na 15 seconden zegt degene die de tijd bijhoudt (persoon 3) “stop”. Degene die het water ingeschonken
heeft (persoon 1) neemt de beker met het absorberende materiaal uit de tweede beker en plaatst deze in 
de 3e beker. 
- Het water uit de onderste beker wordt nu weer gemeten in de maatbeker (persoon 1) het aantal ml dat
overblijft wordt op het invul formulier opgeschreven alsook de naam van het materiaal en eventuele 
opmerkingen (persoon 3) Denk hierij aan opmerkingen als, dit materiaal absorbeerde het water heel snel, 
dit materiaal absorbeerde het water langzaam maar heeft wel alles geabsorbeerd. 
- Het absorberende materiaal wordt uitgeknepen en te drogen gelegd en eventueel gespild water wordt
opgeveegd (persoon 2) 
- Persoon 2 gaat daarna naar de tafel met materialen en zoekt een nieuw absorberend materiaal uit. Er 
liggen verschillende materialen klaar de groep mag zelf beslissen in welke volgorde ze de materialen 
testen. 
- Als de tijd om is of alle materialen zijn getest gaan de leerlingen in hun groepje kijken naar het
materiaal dat het meeste water absorbeerde. Welk materiaal had Hans het beste in zijn dijk kunnen
gebruiken om het dorp te redden?

Voordat we aan het experiment beginnen kijken we eerst naar de materialen die de leerlingen voor het
experiment gaan gebruiken en bespreken deze, hierbij wordt extra aandacht besteed aan de maatbeker. 
Hoe lees je af wat er in de beker zit, waar gebruik je een maatbeker nog meer voor. Daarna laat de docent 
de manier van testen zien en geeft aan welke verschillende werkzaamheden er verricht moeten worden. 
Dit doet de docent met behulp van 2 helpers. Zo kan goed uitgelegd worden dat iedereen in het groepje 
een eigen rol heeft. Als de docent de test voor heeft gedaan kiezen de leerlingen hun rol.  

De leerlingen kiezen in hun groep iemand die 
- het water afmeet en het in de beker giet (persoon 1) 
- het materiaal in de beker stopt en erna ook weer opruimt (persoon 2)
- de tijd bij houdt en alles opschrijft (persoon 3)

De materialen worden uitgedeeld. Daarna worden de materialen die er zijn om te testen getoont. De
test met het eerste materiaal wordt gemeenschappelijk gedaan. De docent kan hierbij goed opletten 
welke groepjes eventueel nog extra uitleg nodig hebben. 
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Einde (opzetten onderzoek): Nadat alle materialen van het verkennend experiment zijn opgeruimd 
begint de volgende fase waarbij het probleem wordt uitgelegd. Je huis staat in een weiland omringd 
door een rivier. De rivier stijgt en dreigt je huisje te overstromen. Hoe kun je je huisje het beste droog 
houden (20 seconden) totdat iemand je kan komen redden. 

Er worden een aantal materialen geintroduceerd die de leerlingen kunnen gebruiken voor het bouwen 
van hun dijk (kijk hiervoor op de materiaallijst. Extra materialen kunnen worden toegevoegd, er zal dan 
wel een nieuwe prijslijst gemaakt moeten worden). De materialen worden op het bord geschreven. 
 
De leerlingen krijgen allemaal de kans om hun eigen bouwwerk te schetsen of te beschrijven. Door de 
leerlingen eerst allemaal hun eigen bouwwerk te laten bedenken wordt iedereen betrokken in het 
bouwproces. De tekeningen moeten met naam worden ingeleverd zodat ze de week erna ook weer
allemaal gebruikt kunnen worden. 

Voor de groepjes die eerder klaar zijn is er een extra opdracht. Dit is een werkblad over het 
onderwerp dijken met een woordzoeker en extra informatie. 

Tweede  les 

Inleiding (opzetten onderzoek): Er wordt terug gekeken naar de vorige les. Waar ging de proef over?
absorberende materialen. Waar waren die materialen voor nodig? Om je huis droog te houden. De 
dijk wordt deze les gebouwd, maar eerst moet er nog gebrainstormed worden. De tekeningen van de
leerlingen worden uitgedeeld en de groepjes krijgen nu een prijslijst voor de materialen. De materialen
liggen voor op de tafel met de juiste prijzen erbij. 

De groepjes gaan nu aan de slag met het bepalen van hun ontwerp, welk ontwerp kiezen ze, welke delen 
van elkaars idee doen ze samenvoegen en het belangrijkste hoeveel gaat dit kosten. Hierbij moeten ze
erop letten niet direct al hun geld op te maken want dan kunnen ze geen extra materialen meer kopen 
als ze zich in het plan hebben vergist. Als ze het idee voor hun bouwwerk hebben uitgetekent en hebben
opgeschreven welke producten ze nodig hebben mogen ze naar de winkel tafel komen en kunnen ze hun 
materialen kopen. 
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Kern (uitvoeren onderzoek): De leerlingen gaan hun onderzoek uitvoeren en krijgen hiervoor hun 
materialen. Dit is een bak waar de dijk in gebouwd kan worden en een print van het huisje dat ze droog 
moeten houden. Dit huisje moeten ze zelf uit knippen en in elkaar zetten. Ze kunnen aan het einde indien 
ze al vroeg klaar zijn hun huisje en dijk versieren (hier zijn extra materialen voor beschikbaar).  

Ze krijgen tijd om hun plan uit te voeren en hun dam te bouwen. Ze kunnen hun idee tijdens het 
bouwen nog aanpassen en eventueel nog extra materialen kopen. Deze aanpassingen moeten wel 
worden meegenomen in het uitgewerkte plan dat de leerlingen hebben voor hun dam. Ze hoeven niet
per se de bouwetekening opnieuw te maken als ze maar duidelijk aan geven wat ze veranderd hebben. 
De bedoeling van de bouwtekening is dat andere studenten eventueel hun dijk ook zouden moeten 
kunnen bouwen.

Concluderen en presenteren: Als alle dijken  klaar zijn worden ze getest. Alle leerlingen verzamelen om 
de bakken heen en de groep die de dijk heeft gebouwt legt zijn bouwwerk uit. Dan wordt het water in de 
bak gegoten en kijken we met de groep welk huis het droogst blijft. De leerlingen leggen daarna uit 
waarom hun dijk wel of niet werkte. Laat eerst de leerlingen die de dijk hebben gebouwd dit 
beantwoorden en geef daarna de rest van de leerlingen ook de gelegenheid extra punten aan te dragen. 
Zo leren ze ook van elkaars bouwwerken. 

Einde (verdiepen/verbreden): Alle materialen worden opgeruimd. De leerlingen kunnen indien er
nog tijd is kijken naar een a�evering van het klokhuis over dijken. Hierin komen de begrippen die ze
in de methode hebben geleerd ook naar voren. Hierdoor wordt hun voorkennis gekoppeld aan het 
experiment dat ze zojuist hebben uitgevoerd. 

www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-polder/



Regels

1: Kies alleen uit de materialen die op de tafel staan uitgestald 
en ontwerp hiermee een dijk om je papieren huis te
beschermen

2: Het huis moet op bodem van je bak komen te staan. Je mag 
eromheen bouwen maar niet eronder.

3: De materialen die je gebruikt om je dijk te bouwen mogen 
je huis niet aanraken. 

4: De dijk mag niet hoger zijn dan de helft van de hoogte van 
het huis .

5: Je mag 1 absorberend materiaal kiezen aan de hand van de 
uitkomst van de test. 

6: Je mag je materialen uitkiezen aan de hand van een prijslijst 
en je moet binnen je budget blijven

7: Je mag later extra materialen kopen als je geld over hebt. 

8: Je dijk moet op zijn plaats blijven terwijl de rivier overstroomt. 

9: De dijk wordt getest door 2 bekers met water in de bak te 
schenken. Na 10 seconden zal het huis worden verwijderd en 
wordt gecontroleerd of je dijk heeft gelekt. 



Plakband

Paperclip

Touw

Elastieken

Klei

Stokjes

Rietjes

Plastic bord

Keukenpapier

absoberend materiaal

Totaal

Materiaal Kosten Aantal Totaal

Dijken

Prijslijst 

€ 0,50 per meter

€ 0,05 per stuk

€  0,10 per meter

€ 0,10 per stuk

€ 2,00 per blok

€ 0,20 per stuk 

€ 0,10 per stuk 

€ 0,60 per stuk 

€ 0,20 per vel 

€ 3,00 1 € 3,00 

Dijk budget is: € 10,00  





Materiaal 

Naam:

Datum:
Dijken

ML 
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