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Samenvatting
De leerlingen gaan op ontdekkingsreis in hun eigen buurt. 
De leerlingen zullen ontdekken dat er verschillende 
soorten gebouwen in de buurt staan. Specifiek gaan ze 
leren dat er verschillende huistypen te onderscheiden zijn. 

Doelen van de les
Bewustwording van de eigen omgeving wordt gestimuleerd 
en daarbij leren de leerlingen goed om zich heen te kijken. 
Na de les weten ze dat er verschillende soorten huizen zijn 
met verschillende eigenaren en ze denken na over welke 
huizen ouder of nieuwer zijn. 

Werkvorm

Stap 1
Introduceer de les klassikaal. Laat een filmpje zien over 
de verschillende typen woningen door de volgende link te 
openen:
https://schooltv.nl/video/wat-zie-jij-taal-met-moffel-en-
pier/#q=huizen
(indien de link niet meer werkt, zoekterm op schooltv.nl 
“welke huizen zie jij”)

In een vraaggesprekje kunnen de leerlingen vertellen 
in wat voor een huis ze zelf wonen. Lijken die allemaal 

op elkaar? Op een digibord kunnen leerlingen hun huis 
aanwijzen (heenvliegen) op Google Maps. Hebben ze ooit 
hun huis wel eens zo van boven bekeken? De leerkracht 
kan dit ook voor de school doen. 

Stap 2
Verdeel de leerlingen in groepjes. De leerlingen gaan 
vervolgens wandelen in de omgeving van de school (onder 
begeleiding en voor maximaal een half uur). Met behulp 
van een kijkkaart gaan ze onderzoeken wat voor een type 
woningen in de buurt van de school staan. 

Stap 3
Nabespreking in de klas van het onderzoekje in de buurt. 
Welke type woningen hebben de leerlingen gezien? Wat 
waren de verschillen? Wat voor een mensen zullen er 
wonen? Kunnen de leerlingen ook aanwijzen welke huizen 
oud zijn en welke nieuw? En welke huizen passen echt bij 
het dorp / de stad?

Tijdsduur 
1 lesuur

Lesbenodigdheden
•  Kijkkaart
•  Digibord
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Voorbereidende werkzaamheden 
•  Zorg voor begeleiders van de groepjes.
•  Eventueel alvast een route uitstippelen waar meerdere 

huizentypen langskomen.
 
Aanvullende informatie
Deze les is gebaseerd op de les ‘Architectuur’, ontwikkeld 
voor de leerlijn Stadshagen in Zwolle. 

Korte uitleg gebouwtypen:
•  Villa: een grote vrijstaande woning, op het platteland ook 

wel landhuis genoemd.
•  Boerderij: het huis van de boer op het platteland, vaak 

met schuren en stallen voor het vee (voorbeelden 
Erve Middelkamp, Erve Deperman, Los Hoes 
openluchtmuseum Ootmarsum).

•  Twee-onder-een-kapwoning: twee woningen in hetzelfde 
gebouw, dus hier wonen twee gezinnen naast elkaar.

•  Rijtjeshuis: een rijtje van bijna dezelfde huizen naast 
elkaar, komt heel veel voor in Nederland.

•  Bungalow: kleine woning van één verdieping, veel 
vakantiewoningen zijn een bungalow.

•  Flatgebouw/appartementen: een gebouw met veel 
verdiepingen en meerdere woningen.

•  Kasteel: verdedigbare grote woning vaak uit de 
Middeleeuwen, vaak van baksteen en met torens, geen 
in de omgeving meer aanwezig (voorbeelden Kasteel 
Twickel of Kasteel Bentheim).

•  Woonwagen: een huis op wielen die verplaatst kan 
worden, een soort caravan.
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De boerderij Het rijtjeshuis

De flat Het vrijstaande huis

Het boomhuis Het oude huis

Het appartement Het kasteel

Twee-onder-één-dak De tent
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