
Een Nederlands meisje gaat met haar familie in Afrika 
wonen. Ze mist haar vriendinnen. Maar als ze het 
Afrikaanse jongetje Jabali leert kennen, ontdekt ze hoe 
leuk het is om je eigen speelgoed te maken. Een avontuur 
waarin de thema’s vriendschap, Afrika, speelgoed, 
duurzaamheid en recycling centraal staan.

Een groep jongeren gaat op zoek naar de bron van de  
rivier nadat die op mysterieuze wijze is drooggevallen. 
Tijdens hun reis hebben ze al hun vindingrijkheid nodig.  
Een verhaal over teamwork, water en milieu.

De Uitvinders gaan op reis naar de wereldtentoonstelling. 
Maar tijdens een heftige storm vergaat hun schip bij een 
verlaten eiland. Met de hulp van een verstekeling weet de 
bemanning een aantal uitvindingen te redden. Die komen 
goed van pas op het eiland. Een bijzondere reis langs 
thema’s als dierenleed, zelfredzaamheid en het milieu.

De jonge uitvinder Sibrand gaat op zoek naar de ultieme 
bron van groene energie voor zijn elektrische auto. Dankzij 
een bijzonder meisje uit het circus weet hij die uiteindelijk 
te vinden. Het project verkent thema’s als duurzaamheid, 
groene energie en het circus.

Door een fietsongeluk staat de wereld van Livia op z’n kop. 
Als ze voor school een opstel moet schrijven fantaseert 
Livia de oplossing voor al haar problemen. Elektronica, 
werktuigbouwkunde en natuurkunde; uiteindelijk is 
fantasie de basis voor alle innovatie.

in Afrika (Groep 5 Nederland / 3e leerjaar Vlaanderen)

en De Verdronken Rivier (Groep 6 Nederland / 4e leerjaar Vlaanderen)

en Het Verborgen Oog (Groep 7 Nederland / 5e leerjaar Vlaanderen)

en Het Zonnewiel (Groep 8 Nederland / 6e leerjaar Vlaanderen)

Invented by…Livia (Voortgezet Onderwijs / Secundair Onderwijs)

De Uitvinders...



Wist u dat 89% van de kinderen techniek ontzettend leuk vindt? En wist u dat zij later bijna

zeker een goede baan kunnen krijgen als zij een technisch beroep kiezen? Laat uw 

leerlingen daarom op avontuur gaan met De Uitvinders! 

Met de verhalen van de Uitvinders nemen we kinderen en leerkrachten mee in een 

fantastisch avontuur waar iedereen spelenderwijs mag ontdekken hoe boeiend techniek 

is. Het programma van De Uitvinders draagt bij aan 9 kerndoelen voor het Primair 

Onderwijs. Uitvoering kan tijdens de lessen techniek, wetenschap, taal, handvaardigheid 

en/of wereldoriëntatie. Het leent zich ook uitstekend voor een speciale projectweek. 

De Uitvinders stimuleert de nieuwsgierige onderzoekende houding van leerlingen. En 

misschien sluiten de avonturen ook mooi aan bij uw thema’s? Meer dan 100.000 avonturiers 

gingen u voor in deze beproefde methode, die ook een vervolg krijgt in het Voortgezet 

Onderwijs, waardoor een doorlopende leerlijn ontstaat.

BeLeef De AVOntURen VAn De UItVInDeRs In Het scHOOLjAAR 2014/2015

In het schooljaar 2014/2015 zijn er 4 uitvindersavonturen

Voor groep 5 tot en met 8 zijn er verschillende avonturen. Ieder avontuur bestaat uit 3 lesbrieven  
en een uitvinderswedstrijd. Per lesbrief bent u ongeveer 3 uur bezig met de klas.
U bepaalt zelf hoeveel tijd u met uw leerlingen besteedt aan de wedstrijd.

Inhoud Lesbrief (3x per avontuur)

•	 Verhaal	
   Iedere lesbrief start met een hoofdstuk van het avontuur. Het neemt de kinderen mee in een  

prachtige beleving die hen inspireert en laat nadenken over de rol van techniek in onze  
maatschappij.

•	 	Doe	opdrachten	
  Na het (voor)lezen gaan de kinderen met doe opdrachten en/of proefjes aan de slag. In de 

lesbrieven staat precies omschreven hoe ze te werk kunnen gaan en welke materialen daarvoor 
nodig zijn. Op de website staan filmpjes die de aansluiten bij de lesbrieven.

•	 	Materiaalpakketten
 De benodigde bouwmaterialen worden keurig in een doos naar u opgestuurd.

Uitvinderswedstrijd

In een extra lesbrief wordt de Uitvinderswedstrijd geïntroduceerd. Kinderen krijgen de opdracht om
een eigen uitvinding te bedenken en die te presenteren op de website van De Uitvinders. Ook worden
ze gestimuleerd om stemmen te werven voor hun ideeën. De beste uitvindingen worden geselecteerd
voor de finale.

Voortgezet Onderwijs

Aansluitend bij de methode voor het Primair Onderwijs is er voor de eerste twee jaren van het  
Voortgezet Onderwijs een project opgestart met de titel ‘Invented by…’. Een nieuwe speelfilm laat  
zien dat techniek en innovatie vakoverschrijdende en inspirerende thema’s zijn. In samenwerking  
met onderwijsinstellingen is er lesmateriaal ontwikkeld. 
Informeer via info@deuitvinders.com welke workshops beschikbaar zijn.

Meedoen

Wilt u uw school(klas) aanmelden of wilt u meer informatie? 
Kijk op www.deuitvinders.com.


