
• Zoek drie verschillende plaatjes op van een gevel. 

• Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de verschillen? 

• Als je een bepaald gebouw zou ontwerpen, welke eigenschappen zou jij dan kiezen voor de 

gevel? 

 

Leerlingen laten nadenken over de keuzes die gevelontwerpers maken bij het bedenken van een 

gevel voor een gebouw. 

 

Als voorbereiding op een bedrijfsbezoek aan een gevelbouwbedrijf of als opdracht om leerlingen 

kennis te laten maken met keuzes die architecten en gebouw-ontwerpers maken. 

 

Opdracht 1: Zoek drie verschillende plaatjes op van een gevel. 

Laat de leerlingen thuis ieder plaatjes opzoeken van drie verschillende gevels.  

Deze kunnen zij bijvoorbeeld vinden op internet als ze op google afbeeldingen zoeken onder ‘gevel’. 

Andere zoektermen mogen natuurlijk ook!  

Degene die drie gevels heeft gevonden die niemand anders heeft, wint! 

Als alternatief kun je ook zelf plaatjes van verschillende soorten gevels meenemen.  

Denk bij zoektermen aan ‘duurzame gevel, karakteristieke gevel, groene gevel, moderne gevel’ etc. 

Opdracht 2: Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de verschillen? 

Nu volgen een aantal sorteer-opdrachten met de gevonden gevels.  

Kies de opdracht(en) hieruit die passen bij jouw klas en de tijd die je beschikbaar hebt. 

• Laat de leerlingen in de klas de gevels sorteren. Welke lijken op elkaar?  

• Laat de leerlingen in groepjes steeds twee willekeurige gevels vergelijken. Wat is anders? 

Wat is hetzelfde? Schrijf een lijst met verschillende eigenschappen van gevels op het bord. 

Tip: veel glas, veel steen/metaal/hout/…, balkon ja/nee, ramen ja/nee, vorm dak, (vorm) 

deur, modern, beplant (zoeken op ‘gevel groen’) etc 

  



Opdracht 3: Als je een bepaald gebouw zou ontwerpen, welke eigenschappen zou jij dan kiezen 

voor de gevel? 

Bespreek met leerlingen of laat ze in groepjes uitwerken: 

• Als je een duurzaam gebouw zou ontwerpen, welke eigenschappen zou jij dan kiezen? 

• Als je een modern gebouw zou ontwerpen, welke eigenschappen zou jij dan kiezen?  

• Als je een kantoorpand zou ontwerpen, of een woonhuis in het bos of een pand voor een 

zeer duurzaam bedrijf of een innovatieve school etc… welke eigenschappen zou jij dan kiezen 

voor de gevel? 

 

Benodigdheden 

- Eventueel een aantal voorbeeld afbeeldingen van gevels. 

- Een grote tafel om de afbeeldingen op te kunnen sorteren 

- Bord om eigenschappen van gevels op te ‘verzamelen’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download meer werkvormen op  

https://bedrijfindeklas.nl/lesmateriaal/verbreding/

 


