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Kennis ophalen

Wat ga je leren?

Je kunt straks:
• uitleggen wat feiten, meningen en argumenten zijn
• uitleggen waardoor je een andere mening kunt krijgen

Wat ga je doen?

Je gaat een tekst lezen over kluslessen op school. Lees de uitleg hierna en 
maak dan de vragen. Lees de tekst nog niet!

Wat moet je weten?

Je weet dat achtergrondkennis je helpt om de tekst beter te begrijpen. 
Tijdens het lezen verandert je kennis. Je voegt kennis toe, streept kennis 
weg of past hem aan.

Stel: je hebt een mening over het onderwerp van een tekst. Je leest nieuwe 
informatie en tijdens het lezen verander je van mening. Dat kan!

Onderwerp Ik vond eerst Ik lees Ik vind nu

Vissen in een kom Een vis kan best in 
zijn eentje in een 
kom zwemmen.

Een vis in zijn 
eentje in de kom is 
heel eenzaam.

Een vis moet met 
andere vissen 
zwemmen.

In een tekst kun je feiten, meningen en argumenten tegenkomen.
• Een feit is iets wat echt zo is, of echt gebeurd is. Je kunt controleren of
     het klopt.
• Een mening is wat je ergens van vindt.
•  Een argument is een reden waarom je iets vindt.

Voorbeeld
• Feit: Amsterdam is de hoofdstad van Nederland.
• Mening: Ik vind Amsterdam een mooie stad.
•  Argument: Er zijn veel grachten en oude gebouwen. 

Je kunt door een feit (‘vissen kunnen eenzaam zijn’) je mening aanpassen. 
Je kunt ook je mening aanpassen door de mening van iemand anders, 
bijvoorbeeld als iemand goede argumenten heeft.

Moeilijke woorden

flexibel     = als je flexibel bent, pas je je makkelijk aan als iets anders 
       gaat dan verwacht
het kroonsteentje = een verbindingsstukje voor elektriciteitsdraden
de elektricien   = (je zegt: eelektriesjèn) iemand die elektrische leidingen 
       aanlegt en repareert
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Klussen op school: een goede zaak

Ingezonden brief van Roos de Lange, docent techniek

Op steeds meer basisscholen kun je leren klussen. Dat vind ik een 
goede ontwikkeling. Het is nuttig als je kunt klussen. Ook is het gezond 
om eens met je handen bezig te zijn. Zo hoef je niet de hele dag stil te 
zitten. Een stopcontact in elkaar zetten, een ventilator bouwen, een 
bakje in elkaar timmeren ... Je kunt het leren tijdens de klusles.

Denken en doen
Klussen is leuk voor iedereen. Kinderen die
houden van actief bezig zijn, mogen zagen,
timmeren en rondlopen. En kinderen die
graag op papier werken, mogen nadenken 
over oplossingen en nieuwe ontwerpen. Ik vind 
het erg leuk om doeners en denkers te laten 
samenwerken. Ze komen dan tot oplossingen 
die ze anders nooit hadden verzonnen.

Bijstellen
Ik ben ervan overtuigd dat je slimmer wordt van klussen. Tijdens het klussen 
moet je vaak je plan bijstellen. Dat slimme idee dat je eerst had, blijkt toch 
niet zo goed te werken. Dus pak je het anders aan. Je blijft proberen, tot je 
een oplossing hebt waar je tevreden mee bent. Daar word je dus hartstikke 
flexibel van! En je traint je doorzettingsvermogen. Mensen die veel klussen, 
vinden het vaak ook niet erg om iets fout te doen. Want daar leren ze weer 
van. Soms komen ze na een foutje juist op de beste ideeën.

Handig
Mijn eigen kinderen krijgen al klusles op hun
basisschool. Mijn zoon vindt klusles heel leuk. 
Toen ik hem vroeg waarom, zei hij: ‘Ik kan niet 
zo goed stilzitten en bij klusles hoeft dat ook 
niet. En ik kan nu mijn eigen fietsband plakken. 
Superhandig, toch?’ Mijn dochter vindt de 
lessen soms wat saai, vooral als de uitleg te 
lang duurt. Toch komt ze meestal met positieve 
verhalen thuis. En laatst, toen ik een lamp van het plafond schroefde, zei ze: 
‘Je moet wel een kroonsteentje op de draadjes doen mam, anders komt er 
brand.’ Dat heeft ze toch maar mooi geleerd.

Hard nodig
Ik hoop dat kinderen door de klusles ontdekken hoe leuk techniek is. 
En dat ze vaker kiezen voor een technische opleiding. We hebben in 
Nederland steeds meer mensen nodig die technisch zijn opgeleid. Denk aan 
bouwvakkers, metaalbewerkers, elektriciens, maar ook aan architecten en 
softwareprogrammeurs. Techniek neemt een steeds grotere plek in in de 
wereld. Er zijn nu al te weinig mensen voor al het technische werk dat er 
is. En de komende jaren gaan veel mensen met een technische baan met 
pensioen. Dus geef kinderen klusles op school. Jong geleerd is oud gedaan!
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Maak de vragen

1 Lees de eerste, vetgedrukte alinea.
a In welke zin staat een mening? Markeer de zin in de tekst.

b Wat is geen argument voor deze mening? Kruis aan.

■  Het is goed om eens met je handen bezig te zijn.
■  Het is nuttig als je kunt klussen.
■  Je hoeft niet de hele dag stil te zitten.
■■  Je kunt het leren tijdens de klusles.

c Wat vind jij ervan dat je op steeds meer scholen kunt leren klussen?  
Markeer en vul in.

Dat vind ik leuk / goed / stom / niet nodig, want bijvoorbeeld:  
niet nodig, want je kunt ook thuis leren klussen. 
 

2 Lees de alinea Denken en doen.
a Lees: Klussen ... iedereen. (r. 12) Staat in deze zin een mening, een feit of 

een argument? Schrijf op. 

een mening
b Welke twee argumenten geeft de schrijver? Markeer twee zinnen in de 

tekst. 

c De schrijver vindt het leuk om doeners en denkers te laten samenwerken. 
Welk argument geeft ze daarvoor? Markeer het in de tekst.

3 Wat denk jij: word je slimmer van klussen?
a Markeer en vul in. 

Ja / Nee, want bijvoorbeeld: ja, want je bent steeds aan  
het rekenen en bezig met problemen oplossen.  

b Lees de alinea Bijstellen. Is je mening nu veranderd? Kruis aan (en vul in).

■  Ja, door het argument bijvoorbeeld: dat je er flexibel van  
wordt. 
■  Nee, mijn mening is niet veranderd.

4 Lees de alinea Handig.
a Staan er in deze alinea feiten, argumenten of meningen? Kruis aan.

■  In deze alinea staan alleen feiten.
■  In deze alinea staan alleen meningen.
■  In deze alinea staan vooral feiten.
■■  In deze alinea staan vooral meningen.

b De zoon van Roos vindt de kluslessen heel leuk. Welke twee argumenten 
gebruikt hij daarvoor? Vul in.

Hij hoeft niet stil te zitten. 
Wat hij leert, vindt hij superhandig. 
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5 Je gaat je achtergrondkennis uitbreiden.
a De komende jaren zijn er in Nederland extra mensen nodig die technisch 

zijn opgeleid. Waarom, denk je? Verzin twee dingen of meer. Schrijf ze in 
het woordweb. Je mag extra lijnen in het web tekenen.

      
          

       extra technische
         mensen nodig

b Lees de alinea Hard nodig. Staan er dingen bij die jij niet had bedacht? 
Voeg je nieuwe kennis toe aan je woordweb bij vraag 5a. 

6 Lees de alinea Hard nodig nog een keer.
Wat is geen feit? Kruis aan.

■■  Ik ... is. (r. 44)
■  We ... opgeleid. (r. 45 en 46)
■  Techniek ... wereld. (r. 48 en 49)
■  En ... pensioen. (r. 50 en 51)

7 Je hebt nu de hele tekst gelezen. Kijk naar je mening bij vraag 1c.
Is je mening veranderd? Markeer en vul in.

Ja / Nee, want Bijvoorbeeld: Ja, want het lijkt me nu toch  
wel handig. Op school leer je andere dingen dan thuis.  

Schrijf je antwoorden op de vragen 8, 9 en 10 op een apart blaadje.

 8 Lees de alinea Handig nog eens.
Stel, de kinderen van de schrijver vinden klusles heel stom. Zou de 
schrijver dan ook over ze schrijven, denk je? Bedenk twee argumenten.

 9 Lees de stelling en reageer.
Stelling: Aan kluslessen heb je meer dan aan taal en rekenen.

Wat vind jij hiervan? Schrijf je mening en drie argumenten op een apart 
blaadje. Minstens één van je argumenten moet een feit zijn.

 10 Voer in een drietal een debat. Doe het zo:
•  Bedenk samen een stelling die te maken heeft met kluslessen. 
•  Verdeel de rollen: kind 1 is vóór de stelling, kind 2 is tegen en kind 3 is 
   de scheidsrechter.
•  Voer het debat. Gebruik ieder minstens drie argumenten.
•  De scheidsrechter bepaalt wie er heeft gewonnen: het kind met de beste 
   argumenten. Bespreek samen de uitslag.

Wat heb je geleerd?

Deze les ging over achtergrondkennis. Tijdens het lezen voeg je kennis toe, 
streep je iets weg of pas je iets aan. Je kunt van mening veranderen door feiten 
en door argumenten.


