
100 minuten 

1, 5, 8, 54 en 55

Mensen in de ruimte

Knip voor de activiteit Script schrijven alle onderzoeksvragen uit het knipblad, 
zodat deze aan de verschillende groepjes kunnen worden gegeven.

 30 min.

Kijk samen naar de afbeelding van het missielogo op het doeblad. Vraag de 
leerlingen wat het is. Vertel dat dit het missielogo van de ruimtereis van André 
Kuipers is. André Kuipers heeft in 2004 tien dagen in het ruimtestation ISS 
doorgebracht. Weten de leerlingen wat het ISS is? Vertel dat het ISS (Internatio-
nal Space Station) een ruimtestation is dat een baan rond de aarde maakt. Sinds 
2000 is het ruimtestation permanent bewoond. André heeft in het ruimtestation 
wetenschappelijke experimenten uitgevoerd. De naam van de ruimtereis van 
André heet ‘missie Delta’. Dit is de afkorting van Dutch Expedition for Life science, 
Technology and Atmospheric research. Ook verwijst het naar de rivierendelta in 
Nederland. Alle ruimtereizen hebben een missielogo. 

De leerling:
 kan in een groepje samen- 

 werken om een script voor 
 een toneelstuk te schrijven

 weet wat er op een missie- 
 logo van een ruimtereis staat

 kent het verschil tussen een 
 astronaut en een kosmonaut

 weet wat er met ‘ruimte’
 wordt bedoeld

 leert dat een hondje als 
 eerste de ruimte in ging 

 weet dat Joeri Gagarin de 
 eerste mens in de ruimte was

 weet dat Wubbo Ockels  
 en André Kuipers Neder- 
 landse astronauten zijn

 weet dat Neil Armstrong
 in 1969 de eerst mens 
 op de maan was

 weet wat je moet kunnen  
 en doen om astronaut 
 te worden 

 weet dat de ESA de Europese
 ruimtevaartorganisatie is

 kent een aantal ruimte- 
 vaartuigen

 een script voor een set
 onderzoeksvragen voor  
 ieder groepje

 een toneelstuk van de hele
 klas over ruimtevaarders

 gekleurd papier
 kleurpotloden 
 viltstiften
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Verdeel de leerlingen in groepjes van vier. Vraag ieder groepje om een missie-
logo te ontwerpen. Het missielogo moet een aantal dingen laten zien: 
– de naam van de missie;
– de kleuren van de vlag van de ruimtevaarder;
– een tekening die aangeeft wat er tijdens de missie wordt gedaan  
   (bijvoorbeeld onderzoek).

De leerlingen vullen opdracht 1 van het doeblad in. Geef de leerlingen knutsel-
spullen om met hun groep het logo te maken. Op het doeblad tekenen ze hoe 
het logo eruit ziet.

De leerlingen onderzoeken een aantal belangrijke feiten over ruimtevaarders.

25 min.

Geef ieder groepje een set van onderzoeksvragen met antwoorden. Geef hen de 
opdracht om aan de hand hiervan een script te schrijven voor een toneelstukje 
van 5 minuten. De leerlingen doen opdracht 2 van het doeblad. Iedere leerling 
krijgt in het toneelstuk een eigen taak. 

45 min. 

De leerlingen voeren het toneelstuk op. De informatie van het knipblad zou in 
ieder stukje naar voren moeten komen. Na het toneelstuk vullen de leerlingen 
opdracht 3 van het doeblad in. Bespreek hoe het toneelstuk is gegaan en wat 
de leerlingen ervan hebben geleerd. 
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1 Ontwerp je eigen missielogo



2 Script schrijven

3 Het toneelstuk
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78Wat is een astronaut? Wat is een kosmonaut? Wat wordt met ‘de ruimte’ bedoeld?

Wat was het eerste levende wezen dat de ruimte in ging? En wie was de eerste 
mens? Wanneer was dat? Welke Nederlanders zijn in de ruimte geweest?

Wie was de eerste mens op de maan? Wanneer was dat?

Hoe word je een ruimtevaarder? Hoe is de training van ruimtevaarders? Wat is de ESA?

Waarmee gaan de ruimtevaarders de ruimte in? Welke taal spreken ze in de ruimte?

Wat doen de ruimtevaarders in de ruimte? Hoe gaat het als ruimtevaarders weer 
terug op aarde zijn? 
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