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“Ik wil een website maken met informatie. Zodat kinderen in mijn buurt weten dat het veilig is om op straat te spelen. Daar hoort ook een nieuwsbrief bij met straattips. En spelletjes om over veiligheid te leren.” Jongen uit groep 8

“Op een meidenwebsite moeten dingen 

staan over mode, vriendjes, zoenen, 

beauty, bekende sterren… Nou, gewoon 

alles wat meiden leuk vinden! Met veel 

roze en glitters.” Meiden uit groep 8

“Als je kinderen gezond wil 
laten eten, moet je daar 

gewoon spelletjes over maken. 
En grappige filmpjes met 

pratend fruit!” Jongen uit groep 7

Kinderen over websites 
 en de gastlessen

“Wij zijn al begonnen met onze website over het spel Minecraft, 

maar hebben alleen de homepage af. In deze les hebben we beter 

nagedacht over wat we willen. Dat komt goed uit, want nu weten 

we hoe we de rest van onze site gaan maken.”  Twee jongens uit groep 8

“Wij willen later allemaal onze eigen 

melkveehouderij. Het liefst 
willen we daar 

nu meteen een eigen website over maken. We 

hebben al filmpjes gemaakt en op YouTube 

gezet!” Vier jongens uit groep 7/8

"Wij hebben een site bedacht om meer meiden bij de politie te krijgen. Er staan serieuze en gekke dingen op. Bijvoorbeeld dat je hoge hakken en een glitteroutfit aan kunt doen, maar ook informatie over hoe je agente wordt." Meiden uit groep 7/8

“Ik wil later game-ontwerper worden, is dat hetzelfde 
als het maken van een website?” Jongen uit groep 8

“Ik ben dol op vissen, maar ik ken 

eigenlijk geen leuke website die daarover 

gaat. Gaaf dat ik er nu zelf eentje kan 

bedenken!” Meisje uit groep 7
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Hoe geef je zelf een “bedenk 
je eigen kindersite ”-les?

Door deze les uit te voeren kun je 

kinderen op een praktische wijze 

diverse voorbeelden geven van 

beroepen die ze later kunnen 

uitoefenen. Bovendien denken de 

kinderen na deze les kritischer na 

over de websites die zij dagelijks 

bezoeken en worden zij zich ervan 

bewust dat ook zij websites kunnen 

bedenken en maken. 

Doordat het uitwerken van een 

ontwerp op papier een groot deel 

van de les in beslag neemt, worden 

zij ook gestimuleerd om creatief te 

denken en zich te uiten. Tenslotte is 

het erg gemakkelijk op een 

creatieve wijze een onderwerp uit 

te diepen. Simpelweg door ze de 

opdracht te geven over dat 

onderwerp een website te 

bedenken.

Het geven van een website-les is 

niet ingewikkeld, als je het maar 

goed voorbereidt en voorbeelden 

gebruikt waar de kinderen zich aan 

kunnen relateren. Een website kan 

in principe alles zijn wat je zelf 

bedenkt. Dus er is geen goed of fout 

in het ontwerp!

De website gastles duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uur en kan vanaf 
groep 5 of 6 worden toegepast. De les richt zich vooral op de 
ideevorming rondom websites, het denkproces erachter. Er komen 
geen computers aan te pas! 

Wat heb je nodig? 

•  een (powerpoint) pre
sentatie 

over websites en hoe de
ze 

worden gemaakt

• een digibord of beam
er

•  minimaal 2 begeleide
rs 

tijdens het creatieve d
eel

•  knutselmaterialen: p
apier, 

tekenspullen, scharen, 

plakstiften, etc. 

•  optioneel: inspiratie
 

materiaal, zoals 

tijdschriften, boeken, 

afbeeldingen, etc.



•  welke websites zijn 

populair en waarom?

•  hoe bedenk en maak j
e 

een website?

•  vragen van kinderen o
ver 

websites

•  korte uitleg over de 

opdracht

•  materialen uitdelen

•  website-idee bedenken

•   plan uittekenen & 

knutselen

•  rondgang door begeleiders 

voor vragen en begeleiding 

in creatieproces

1.

Presentatie gedurende 

20-30 minuten met:

2.

Creatie-deel gedurende 

45-60 minuten, met:

In dit deel gaan kinderen creatief 

aan de slag. Hiervoor wordt de 

meeste tijd vrijgemaakt tijdens de 

gastles, de creativiteit van kinderen 

zelf is namelijk het belangrijkst en 

de grootste motiverende factor voor 

henzelf!  

Kinderen krijgen de opdracht een 

eigen website te bedenken. Er zijn 

meerdere groepjes per klas en 

kinderen kunnen ook individueel 

werken als zij dit prettiger vinden. 

Kunnen ze zelf niet direct iets 

bedenken? Speel dan in op een 

actueel onderwerp op school, of enk 

aan onderwerpen als dieren, 

beroepen, de toekomst, dromen, 

bekende sterren, tv series, bekende 

karakters, schoolvakken, sporten, , 

landen, muzieksoorten, landen, etc. 

Het belangrijkste is om herkenbare 

thema’s te kiezen die de kinderen 

inspiratie geven om iets te 

ontwerpen.

OnDErDElEn van DE gaSTlES

Tijdens de gastles staat de 

presentatie in het teken van 

websites die zij kennen. ga met de 

kinderen in gesprek over wat zij op 

internet doen en welke websites ze 

gebruiken. vervolg met een uitleg 

van de creatie van een bestaande 

website (van plan tot realisatie). Je 

kunt hierbij teruggrijpen op het 

website doe-boek, waarin de zes 

stappen worden beschreven. 

Bovendien staat in het boek een 

voorbeeld van een eerste schets en 

het uiteindelijke ontwerp van een 

website. 

De focus in de opdracht ligt vooral 

op het idee bedenken. Het 

allerbelangrijkste is dat je een goed 

idee bedenkt en dit duidelijk aan 

anderen kunt uitleggen. Want 

zonder goed idee wordt je website 

nooit echt goed! En dat je een 

website bedenkt, betekent niet altijd 

dat je die ook helemaal zelf moet 

maken.

Een opzet voor deze presentatie in 

powerpoint, vind je op 

www.websitedoeboek.nl

Ook kun je tijdschriften, 

beeldmateriaal en/of boeken 

meenemen om ze op ideeën te 

brengen. Het is bovendien aan te 

raden verder de doe-vellen uit het 

“Bedenk je eigen kinderwebsite: 

doe-boek” te gebruiken. Deze mag 

je natuurlijk kopiëren.



•  aantal groepjes die 

uitleggen wat hun 

ontwerp is

•   afsluitend praatje

•  bevestiging dat ze 

het allemaal heel goed 

hebben gedaan

3.

 Optionele afronding van 

10-15 minuten, met:

als je de volgende stap wil nemen…

Dan kun je ook een echte website 

gaan maken met de kinderen!  

Het is verstandig om eerst met de 

ideevorming te beginnen, anders 

lopen ze vast in het maakproces.  

En houd er rekening mee dat het 

maken van een website meer tijd  

en begeleiding kost.  

Zie www.websitedoeboek.nl 
voor links naar tools en websites 

die je hiervoor kunt gebruiken. 

Heb je vragen over de gastlessen  

of kun je nog meer tips gebruiken? 

neem dan gerust contact op via 

boek@dromenkroon.nl !



Nog meer tips? Ga naar 
www.websitedoeboek.nl


