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INLEIDINGINLEIDING

Lesopdrachten
In het lesprogramma werken de leerlingen vooruitlopend op de Koe 3.0 opdracht 

ook aan lesopdrachten. In deze opdrachten zoeken de leerlingen met het  

ontwerpteam informatie op over de koe en over haar leefomgeving.  

Al deze informatie gerbuiken de leerlingen om een visie te vormen op de nieuwe  

leefomgeving van de melkkoe. De lesopdrachten zijn herkenbaar aan de tekst-

blokken met rode gestreepte kaders.

Het lesprogramma Koe 3.0 is een onderzoekend en ontwerpend  

lesprogramma voor leerlingen van groep 7/8 over de melkkoe en zijn 

omgeving (natuur- en milieueducatie). In dit lesprogramma werken de 

leerlingen zelfstandig in ontwerpteams van drie leerlingen aan de  

lesopdrachten en de Koe 3.0 opdracht. Aan de hand van basisinformatie 

over de melkkoe en het maken van de lesopdrachten vormen de  

leerlingen een visie over de melkkoe en haar omgeving. De leerlingen 

bezoeken een boerderij in Etten-Leur om de gangbare melkkoe in zijn 

natuurlijke omgeving te zien. Terug op school gebruiken zij alle  

informatie, ideeën en input om een nieuwe leefomgeving voor de Koe 3.0 

te ontwerpen (Koe 3.0 opdracht). De leerlingen hebben de vrijheid om 

met een authentiek ontwerp te komen gebaseerd op hun eigen visie.  

Er zijn dus meerdere oplossingen mogelijk!
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KERNDOELENKERNDOELEN

De onderstaande kerndoelen (SLO) komen in het lesprogramma
Koe 3.0 aan bod.

Oriëntatie op de wereld en jezelf | kerndoel 41 
De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en  
over de vorm en functie van hun onderdelen 

kunstzinnnige oriëntatie| kerndoel 55
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Competenties
analyserend vermogen de leerlingen onderzoeken aan de hand van opdrachten  
hoe de koe anno 2020 leeft en welke producten ze leveren, maar ook welke in-
vloed de koe heeft op het milieu.

creërend vermogen de leerlingen creëren een leefomgeving voor de Koe 3.0  in het 
jaar 2030. Er is veel ruimte voor experiment om te komen tot authentieke creaties.

refelecterend vermogen de leerlingen presenteren aan elkaar het ontwerp dat zij 
hebben gemaakt voor de Koe 3.0 opdracht en geven elkaar tips en tops.
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VOORBEREIDINGVOORBEREIDING

organisatie vooraf
Lees de digitale lesbrief Koe 3.0 van tevoren goed door en zoek  

eventueel extra informatie op over de leefomgeving van de Koe 3.0. Het 

lesprogramma bestaat uit de onderdelen A t/m G. Maak ontwerpteams 

van drie leerlingen die goed met elkaar kunnen samenwerken en van 

elkaar kunnen leren. De leerlingen werken in ontwerpteams van drie  

leerlingen aan de lesopdrachten en de Koe 3.0 opdracht. Voor het maken 

van het ontwerp van de leefomgeving van de melkkoe in 2030 hebben de  

leerlingen de vrijheid om te kiezen voor een maquette, een plategrond 

in 2D/3D of het maken van een filmpje. Je kunt de tijd die nodig is om het 
lesprogramma uit te voeren spreiden over meerdere dagen, zodat de 

leerlingen bijvoorbeeld in een week het hele lesprogramma doorwerken. 

Plan op tijd het bezoek met jouw groep aan de zorgboerderij de  

Bollendonk via De Nieuwe Nobelaer.

In het lesprogramma zitten gele  

interactieve knoppen (hyperlinks). 

Door hierop te klikken kunnen de 

leerlingen filmpjes bekijken over  
de melkkoe.

WEETJE 
Op de gele iconen

staan weetjes over de 
melkkoe en haar
leefomgeving.

Klik hierop
en bekijk het 

filmpje
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Basisinformatie
De leerlingen lezen in het lesprogramma basisinformatie over de melkkoe.

De basisinformatie leert de leerlingen over welke fases het kalfje doorloopt 

om melkkoe te worden. De leerlingen zoeken zelfstandig de antwoorden op 

van de lesopdrachten. De melkkoe eet en drinkt veel om allerlei  

producten voor onze voeding te leveren. Er wordt aandacht besteed aan de 

(over)belasting voor het milieu en de natuur. De informatie die de leerlingen 

krijgen wordt gebruikt om een visie te vormen. Wijs de leerlingen hierop. 

Welke invloed heeft het gebruik van vlees en melkproducten voor  

consumptie op bijvoorbeeld het watergebruik en het voedsel voor de koeien? 

Door het aanklikken van hyperlinks krijgen de leerlingen in filmpjes uitleg over 
de leefomgeving van de melkkoe. Op de gele teksticonen staan weetjes over 

de melkkoe.

Onderdeel aOnderdeel a aa

 

Ontwerp een nieuwe leefomgeving voor de  
melkkoe en laat hierin jullie mening zien op Koe 3.0!

Het ontwerp kan een filmpje zijn, een maquette, een plattegrond in 2D/3D 
of een ander product wat jullie bedenken. Er zijn meerdere  

oplossingen mogelijk!
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Koe 3.0 opdracht
De Koe 3.0 opdracht is de hoofdopdracht. De informatie in het lesprogramma, de 

lesopdrachten en het bezoek aan de Zorgboerderij de Bollendonk helpen de  

leerlingen om een visie/mening te vormen over de Koe 3.0 in 2030. Hoe ziet de  

leefomgeving van de melkkoe er in de toekomst uit. In ontwerpteams van drie  

leerlingen werken ze aan de hoofdopdracht. Samen maken ze een ontwerp voor de 

leefomgeving van de Koe 3.0. Dit zou bijvoorbeeld een grote melkstal kunnen zijn 

met daarin een weide opgenomen waar koeien op aparte plekken eten, en plassen 

en poepen. Met misschien wel een individuele melkrobot per koe. Laat de  

leerlingen vrij in wat ze bedenken, beperk ze niet! Alle ideeën en ontwerpen zijn  

mogelijk, het is immers de visie van de verschillende ontwerpteams. 

Onderdeel bOnderdeel b bb

Uitvoer
In de uitwerking van het ontwerp zijn de ontwerpteams vrij. Zo kunnen ze  

bijvoorbeeld een maquette bouwen van de leefomgeving Koe 3.0 of misschien 

willen ze in een filmpje hun ontwerp uitleggen. Jij ondersteunt de leerlingen waar 
nodig en coacht hen in het uitwerken van het ontwerp. Samenwerken en het  

verdelen van taken binnen het ontwerpteam is in deze fase erg belangrijk. 

Zorg voor voldoende materiaal voor de uitwerking van het ontwep. Laat leerlingen 

indien nodig materiaal meenemen van huis. Als de leerlingen een filmpje willen 
maken kan dit met een mobiele telefoon. Denk in mogelijkheden! 
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ONDERDEEL  cONDERDEEL  c
 

de koe, stikstof en het milieu
In onderdeel C leren de leerlingen over het stikstofbeleid en wat precies de  

problemen zijn voor de boer en het houden van melkkoeien. Het is een actueel 

probleem wat hoog op de agenda staat van de overheid om aan te pakken. In 2020 

zijn er veel protestacties van boeren geweest. Je kunt dit onderdeel aan de gehele 
groep introduceren. Hierna kunnen de leerlingen zelf onderzoeken hoe dit  

probleem opgelost kan worden. Er zijn verschillende visies te vinden om een  

bijdrage te leveren aan het stikstofprobleem. Denk aan minder eiwitten of andere 

soorten eiwitten aan de koeien voeren of koeien meer in de wei te laten lopen  

zodat de koeienpoep en plas niet op dezelfde plek terecht komt. Water toevoegen 

bij de koeienmest voordat deze op het land wordt uitgereden. Laat de leerlingen 

zelf hun onderzoek doen en hun input gebruiken voor de Koe 3.0 opdracht.
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ONDERDEEL  dONDERDEEL  d
biologisch versus gangbaar
In deze lesopdracht zoeken de leerlingen naar verschillen tussen het leven van een 

gangbare koe en een biologische koe. Het verschil kan enorm groot zijn. Maar er 

zijn ook overeenkomsten. Een biolgische boer kan ook gebruik maken van een  

melkrobot. Ook hier zijn veel mogelijkheden in hoe de leefomgeving van koeien 

eruit ziet. Door de leerlingen hun eigen visie te laten vormen komen ze tot een 

authentiek ontwerp van hun Koe 3.0 opdracht. 
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ONDERDEEL  eONDERDEEL  e
 

Bezoek boerderij
Samen met jouw leerlingen bezoeken jullie de Zorgboerderij De Bollendonk 

in Etten-Leur. Dit is een gangbare melkveehouderij waar de koeien met een 

melkrobot worden gemolken. Het filmpje over melken hebben jullie al gezien 
tijdens de lessen op school (zie lesprogramma, interactieve knop). Nu kunnen 

de leerlingen in het echt zien hoe dit werkt en hoe de koeien op stal of in de 

weide leven. Laat de leerlingen aantekeningen en foto’s maken en maak ze 

nogmaals attent op de Koe 3.0 opdracht. Alle informatie die ze verzamelen is 

uiteindelijk voor de verwerking van de leerstof in het ontwerp voor de  

leefomgeving van de Koe 3.0. Laat de leerlingen met hun ontwerpteam  

rondlopen, zodat ze goed samen kunnen werken.
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ONDERDEEL  fONDERDEEL  f
ontwerp uitvoeren
Voor het uitvoeren van het ontwerp kiezen de leerlingen een uitwerking die ze  

vinden passen bij hun idee. Ze kunnen bijvoorbeeld een maquette maken van  

karton en andere bruikbare materialen. Of ze visualiseren hun idee in een filmpje.
Het maken van een plattegrond in 2D of 3D behoort ook tot de mogelijkheden.

Laat de leerlingen vrij in materiaalkeuze! Het is belangrijk dat de leerlingen goed 

op papier zetten hoe ze het ontwerp uitwerken en welke materialen ze nodig 

hebben. Door hier eerst goed over na te denken verloopt het maakproces soepeler. 

Het verdelen van taken binnen het ontwerpteam zorgt voor een eficiënt  
werkproces. De tijd die de leerlingen nodig hebben om het ontwerp uit te voeren 

kan variëren, maar denk aan minimaal 60 minuten en maximaal 150 minuten.  

Je kunt dit gedurende één week laten plaatsvinden.
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ONDERDEEL  gONDERDEEL  g
 

presenteren
Als iedereen zijn ontwerp heeft uitgevoerd laat je de ontwerpteams hun 

ontwerp presenteren aan de rest van de groep. Geef vooraf de instructie dat

de ontwerpteams allemaal een tip en top opschrijven per ontwerp.

Al deze input kun je op een papier plakken of op een bord hangen.

Aan het einde van de presentaties vraag je aan de leerlingen wie het  

opvallendste ontwerp heeft gepresenteerd? Wat was er zo bijzonder aan dat 

ontwerp? Waren er veel ontwerpen die op elkaar leken en wat viel op aan 

deze ontwerpen. Reflecteer het Koe 3.0 project met de groep.
Je kunt ook alle ouders uitnodigen voor de presentatie.

Veel plezier!
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