
 

 

Hogere-orde denkopdracht uit onderzoeksproject ‘Technologie als tool voor 21ste eeuws leren’  

 

Voorbeeldopdracht: Hogere-orde denkvaardigheden stimuleren 

 Ontwerp een multifunctionele sportzaal 

 

Materiaal:   
 Tablets/Chromebooks of andere apparaten met verbinding tot internet 

 A3 vellen 

 Stiften 

 Kladpapier en pennen 

 Overige technologie voor de uitbreidingsopdracht (niet noodzakelijk) 
  

Probleemstelling 
Op basisschool ‘de Dagpauw’ willen ze graag een nieuwe sportzaal laten bouwen, maar de 
ontwerpers weten niet hoe goed ze ervoor kunnen zorgen dat alle sporten in dezelfde ruimte gedaan 
kunnen worden. Kunnen jullie hen helpen?  
  

Opdracht  
Ontwerp samen in groepjes van 3 of 4 leerlingen een multifunctionele sportzaal waarin verschillende 

nieuwe sporten beoefend kunnen worden. Daarnaast moet de sportzaal ook functioneel zijn voor 

toneelstukken, opvoeringen en uitreiking evenementen. 

 

De volgende sporten moeten uitgeoefend kunnen worden in de sportzaal: 

 Bootcamp 

 Quidditch  

 360-ball 

 Onderwaterhockey  

 Bosaball 
  

Voorwaarden 
 In de sportzaal moeten alle 5 de sporten gedaan kunnen worden.  

 De sportzaal bestaat enkel uit één ruimte.  

 Materiaal moet ergens opgeslagen worden.  

 De sportzaal moet veilig zijn voor zowel de leerlingen als leerkrachten.  

 De sportzaal moet functioneel zijn voor toneelstukken, opvoeringen en uitreiking 
evenementen. 
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Tips 
Wanneer je informatie niet weet, bijvoorbeeld wat je voor elke sport nodig hebt, kun je de tablet 

gebruiken om via Google deze informatie op te zoeken. Stel jezelf tijdens de opdracht de volgende 

vragen: 

 

Analyseer – Wat heb ik nodig voor …? 

Evalueer – Zou het beter zijn om …? 

Creëer – Zie je een oplossing voor …?  

 

Uitbreidingsopdracht 
Heb je meer technologie tot je beschikking? Zorg dat dit dan ook onderdeel wordt van één van de 

sporten. Kun je bijvoorbeeld Bosaball spelen met een Ozobot? Of kun je een Microbit installeren om 

de score bij te houden bij Quidditch? 

 

 

 

  


