
Voor de deur van Lottes huis staat een busje. Daarop staat 
“Aannemersbedrijf De Gouden Hamer”. De ouders van Lotte wilden graag 
een luxe tuinhuis. Daar gaat het aannemersbedrijf bij helpen. De aannemer 
regelt van alles, zoals het bestellen van de bouwmaterialen. Ook kijkt de 
aannemer of alles wel volgens de planning verloopt. Een aannemer moet 
dus op best veel dingen letten.

Hebben jullie thuis al eens iets verbouwd? Hebben jullie ouders dit zelf 
gedaan of kwam er ook een aannemer?
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Probleem oplossend denken - Groepjes

Er kunnen zich verschillende problemen voordoen bij een bouwproject. Stel dat jij de 
aannemer was, hoe zouden jullie de volgende problemen dan oplossen?
• De bouwvakkers liggen achter op schema.
• De samenwerking met de architect verloopt niet soepel.
• Er ontbreekt materiaal dat de bouwvakkers meteen nodig hebben.

Bespreek welke ideeën goed zijn en leg ook uit waarom juist deze ideeën de beste 
oplossingen zijn.

Ik weet wat de 
werkzaamheden van een 
aannemer zijn.

Ik kan verschillende beroepen 
in de bouw uitbeelden.
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Beroepenplaat



Ruimte voor nog een activiteit? 
Laat kinderen kiezen uit één van deze opdrachten:

Individueel 

Een bouwtekening maken 

Maak een bouwtekening van het 
schoolgebouw. Denk na over waar de 
lokalen zich bevinden en laat zien waar de 
in- en uitgangen zijn. 

Tweetallen

Offerte maken

Stel je voor dat je bij een bouwbedrijf 
werkt. Iemand vraagt hoe duur het is om 
een schuurtje te laten plaatsen. Maak hier 
een offerte voor. Dit is een overzicht van de 
kosten van alle materialen en 
werkzaamheden. Bedenk zelf welke 
materialen er nodig zijn en hoe duur dit 
zou kunnen zijn. 

Tweetallen

Mindmap maken

Zoek op wat een aannemer allemaal moet 
doen. Schrijf deze punten op een mindmap. 
Schrijf in het midden ‘Taken van een 
aannemer’. 

Toneelstuk maken - Groepjes

Een aannemer heeft de leiding over een bouwproject. Bedenk met welke andere 
beroepen een aannemer contact heeft. Maak hier een lijstje van en zoek ze op de 
beroepenplaat. 

Bedenk met een groepje een toneelstuk dat zich afspeelt op de bouwplaats. Laat 
verschillende beroepen terugkeren. Let op: het moet duidelijk worden dat de 
aannemer een leidinggevende rol heeft. 

Oefen het toneelstuk en laat het zien aan de klas. 
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