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DOELGROEP
Groep 3, 4 en 5 basisschool.

TIJD
30-45 minuten. 

BENODIGDHEDEN
Deze handleiding, inleiding op verhaal + verhaal, praatplaat, digibord.

HOE WERKT HET?
Volg deze handleiding. De volgende stappen komen aan bod:
1. Vertel of lees de inleiding op en het verhaal voor.
2. Laat de praatplaat op het digibord zien.
3. Voer een gesprek met de leerlingen over de praatplaat en verhaal.
4. Laat de leerlingen de verwerking uitvoeren.

LES VOOR DE WEEK VAN BURGERSCHAP

EEN VOLLE BUIK?
HANDLEIDING

Deze les is gebaseerd op les 2 van het Krachtbronnen-thema Kracht van groeien, het derde thema 
voor groep 3. Speciaal voor Samsam en de Week van Burgerschap is deze les aangepast, zodat hij op 

zichzelf staat en in deze week gegeven kan worden. 
Centrale burgerschapthema’s zijn technologisch burgerschap en gezondheid.
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WAAR GAAT DEZE LES OVER?
De nieuwsgierige robot Bèta is net aangekomen in een nieuw land heeft daar een jongen 
ontmoet. Deze jongen, Francesco, en Bèta komen meer te weten over elkaar. Bèta vraagt zich 
af waarom Francesco zo dun is en tegelijkertijd ook heel lang. Bèta schrikt als hij hoort dat 
Francesco niet naar school gaat. Hij werkt om zijn eten te kunnen kopen, want hij heeft geen 
ouders meer. En wat hij verdient is niet veel… Kan je daar wel genoeg eten van kopen? Is dat wel 
gezond? Kan Bèta daar iets aan doen?

LESDOELEN: LEERLINGEN...

DEEL VAN DE PRAATPLAAT BIJ DEZE LES

• Wat je nodig hebt om gezond 
   te zijn en te kunnen groeien.
• Dat technologie kan bijdragen 
   aan de gezondheid van 
   mensen.
• Hoe verschillende kanten van 
   technologie de samenleving 
   verder kan helpen. 

• Samen een oplossing voor een 
   probleem bedenken en  
   beargumenteren.
• Uitleggen dat je onvoldoende 
   kunt groeien als je ongezond 
   eet.
• Verschillende aspecten 
   benoemen van technologie 
   (robot) die kunnen bijdragen 
   aan de samenleving.  
• Enkele nadelen noemen van 
   technologie voor de 
   samenleving.

• Wat je nodig hebt om 
  gezond te zijn en te kunnen 
  groeien.
• Dat technologie kan 
  bijdragen aan de 
  gezondheid van mensen.
• Hoe verschillende kanten 
  van technologie de 
  samenleving verder kan 
  helpen. 

WETEN KUNNNEN ERVAREN



Creathlon B.V.   •   Zonnehof 41   •   3811 ND   •   Amersfoort   •   033 303 31 02   •   info@creathlon.nl   •   creathlon.nl3

1. Verhaal + praatplaat
Start met de leerlingen in een kring en lees het verhaal Een volle buik? voor. Laat ook 
de bijbehorende praatplaat op het digibord zien.
Leerlingen luisteren naar het verhaal en bekijken de praatplaat.

2. Vragen
Kies één of meerdere van de volgende vragen naar aanleiding van het verhaal en of 
de praatplaat.
          1. Waarom is Francesco zo mager?
          2. Wat heb je nodig om goed te kunnen groeien?
              >> Het antwoord kan zijn (afhankelijk van groep): goed eten, drinken, 
              slapen, leren, liefde, bewegen, ontspannen.
          3. Groeit robot Bèta ook? Leg je antwoord uit.
              >> Een robot groeit natuurlijk niet in lengte, maar robot Bèta groeit wel 
              door zijn ervaringen. Een robot kan natuurlijk ook groeien door een update 
              van software te krijgen. Maar laat je verassen door de antwoorden van de 
              leerlingen!
          Leerlingen denken na over hun antwoorden en geven antwoord op aanwijzing  
          van de leerkracht. 

3. Inleiding op de verwerking
De directeur van de fabriek die robots zoals Bèta maakt, vertelde op een dag dat alle 
mensen op de wereld een robot kregen! Zo kwam Bèta bij Anna terecht. Francesco 
zal dus ook een robot krijgen. Maar waarmee kan een robot Francesco helpen?

Leg uit dat jullie samen gaan nadenken hoe een robot Francesco kan helpen. Vertel 
dat wij mensen soms problemen hebben in de samenleving en dat we altijd zoeken 
naar oplossingen. Een oplossing is om te kijken of we technologie kunnen inzetten. 
Technologie is het uitvinden en toepassen van nieuwe technieken. Je kunt dan 
denken aan onze mobiele telefoons die veel kunnen, een smartwatch waarop we 
onze stappen bijhouden of hartslag kunnen meten of een robot die bepaalde taken 
van een mens overneemt. 
>> Vul aan met eigen voorbeelden. Vraag of leerlingen eventueel nog een voorbeeld 
weten.
>> Kijk eventueel een van deze filmpjes op YouTube: 
     * Nu in ziekenhuizen: de zorgrobot | Klikbeet (link: https:/youtube/2X6s08V_4X8)
     * Check wat deze smartwatch allemaal kan (link: https://youtu.be/absJ9R8A0ZI)
Leerlingen luisteren naar de uitleg over technologie.

4. Verwerking
Deel de klas op in groepjes. Vertel dat de leerlingen dat er vier problemen zijn 
waar Francesco mee te maken heeft en waar een robot misschien bij kan helpen. 
Elk groepje krijgt een probleem en probeert een oplossing te bedenken. Aan het 
einde presenteert elk groepje kort welke oplossing(en) zij hebben bedacht. Of laat 
leerlingen hun oplossing tekenen.
Leerlingen kiezen in groepjes een oplossing voor het probleem en beargumenteren 
waarom ze dit de beste oplossing vinden. 

https://youtu.be/2X6s08V_4X8
https://youtu.be/absJ9R8A0ZI
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Probleem 1
Francesco heeft weinig geld. Hij heeft geen geld voor de bus en de trein, hij heeft 
geen auto en geen fiets. Hij loopt alles. Hij gaat niet naar school. Hij werkt en van het 
weinige geld dat hij heeft, koopt hij eten. Van goed en gezond eten kun je groeien.

Hoe kan een robot Francesco helpen genoeg en ook gezond eten te kopen zodat hij 
kan groeien? Kies wat volgens jullie de beste oplossing is en vertel waarom:
o Een robot kan werken voor Francesco. Francesco kan eten kopen, naar school en 
   leert wat gezond eten is.
o Een robot kan Francesco leren wat gezond eten is.
o Anders, namelijk dit hebben wij zelf bedacht.

Probleem 2
Francesco heeft weinig geld. Hij heeft geen geld voor de bus en de trein, hij 
heeft geen auto en geen fiets. Hij loopt alles. Francesco beweeg al heel veel maar 
misschien zou hij wel een leuke sport willen doen.

Hoe kan een robot hem helpen om te sporten? Kies wat volgens jullie de beste 
oplossing is en vertel waarom:
o Een robot kan Francesco trainen: zo leert Francesco een sport en kost het geen 
   geld.
o Een robot kan samen met Francesco gaan voetballen, hardlopen of basketballen: 
   samen heb je veel plezier en hoef je niet op een club (dat kost geld)
o Anders, namelijk dit hebben wij zelf bedacht

Probleem 3
Als Francesco ziek wordt moet hij naar de dokter in het ziekenhuis. Maar ook waar 
Francesco woont is er corona. De ziekenhuizen hebben veel patiënten en de dokters 
en zusters hebben het druk. Ze moeten opereren, temperatuur opmeten, eten 
en drinken brengen, een prikje zetten, pijnstillers/paracetamol geven, de patiënt 
aandacht geven.

Hoe kan een robot helpen zodat de dokters en zusters tijd hebben 
voor Francesco? Welke taken zou een robot kunnen overnemen?
o Een robot kan een patiënt verzorgen door aandacht te geven 
   en eten en drinken geven.
o Een robot kan de taken van een dokter overnemen en de 
   patiënt opereren.
o Een robot kan kleine taken overnemen zoals temperatuur 
   opmeten, prikje zetten, pijnstiller geven.
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Probleem 4
Francesco gaat niet naar school; hij heeft geen tijd want hij moet werken. Maar 
Francesco zou graag wel naar school gaan! Hoe kan een robot helpen? 

o Een robot kan het werk gaan doen in de fabriek, zodat Francesco kan leren en naar 
   school kan.
o Een robot kan de leraar van Francesco worden en zo geprogrammeerd worden dat 
   hij hem kan leren rekenen en schrijven en lezen. 

5. Slot van de les
Als enkele of alle groepjes hun oplossing klassikaal hebben toegelicht is er nog een 
slotvraag om over na te denken met elkaar:
o Welke nadelen zitten er aan robots die ons mensen helpen?

Leerlingen denken na over de vraag en geven antwoord.

>> Denk aan: robots kunnen stuk gaan, robots nemen de taken van mensen over, 
angst van mensen dat robots ons de baas worden (schaakcomputer die slimmer is). 
Veel robots hebben geen emoties en ze kunnen ook vaak de emoties van mensen 
niet lezen. Een dokter kan een kind geruststellen als die bang is voor een prikje, maar 
een robot kan dat niet.

Krachtbronnen is een flexibel inzetbaar lespakket voor de basisschool, waarbij 
burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn 
geïntegreerd in één methode, voor de midden- en bovenbouw en speciaal 
basisonderwijs.

Ga naar onze site voor een overzicht van alle thema’s, vraag een gratis 
zichtzending aan of nodig juf Ineke uit voor een vrijblijvend gesprek. Zij vertelt je 
alles wat je wilt weten over de methode.
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Wat is Krachtbronnen?

Meer weten?

https://www.krachtbronnen.nl
mailto:info%40krachtbronnen.nl?subject=Ik%20heb%20interesse%20in%20Krachtbronnen%21


LEERLIJNEN EN KERNDOELEN IN VAN DEZE LES

Gebaseerd op de kerndoelen PO en leerlijnen burgerschap benoemd en omschreven door de SLO 
op www.tule.slo.nl.
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Technologisch 
burgerschap

• Verschillende toepassingen van technologie in 
  het dagelijkse leven te herkennen. 
• Over de invloed van technologie op henzelf en 
  op de eigen leefomgeving. 
• Veranderingen te verkennen die technologische 
  ontwikkelingen teweeg kunnen brengen in hun 
  eigen leefomgeving, nu en straks. 

LEERLIJNEN BURGERSCHAP

Zorgdragen voor 
lichamelijke en mentale 
gezondheid van zichzelf 
en anderen

• Leerlingen worden zich bewust van het belang 
  van gezond voedsel. 
• Leerlingen leren dat je ook veel beweging nodig 
  hebt. 
• Om goed te kunnen leren en bewegen heb je 
  ook goed voedsel nodig. 

LEERLIJNEN SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

Zorgdragen voor 
lichamelijke en mentale 
gezondheid van jezelf en 
anderen.

• Leerlingen leren dat het belangrijk is dat je 
  zuinig bent op en dus goed zorgt voor je 
  lichaam en geest. 
• Leerlingen leren het nut en onnut van de 
  bijdrage van technologie aan de samenleving 
  overdenken.

LEERLIJNEN LEVENSBESCHOUWING

http://www.tule.slo.nl

