
De maan is het hemellichaam dat we ’s nachts het best kunnen waarnemen vanaf de 

aarde. Maar wat weten leerlingen eigenlijk over de maan? Zou je er bijvoorbeeld  

kunnen wonen? In deze les maken de leerlingen nader kennis met de omstandigheden 

op de maan en ontwerpen ze een maanbasis. Bij voldoende tijd kunnen de ontwerpen 

in samenwerking met de handvaardigheid- of techniekdocent echt op schaal gebouwd 

worden.

Lesdoelen 

De leerlingen:

kennen door middel van een quiz.

leven op aarde.

mogelijk leven van mensen op de 

maan.

mensen kunnen leven en werken.

Benodigdheden

Maanquiz of PowerPoint-

presentatie Maanquiz 

Maanbasis ontwerpen

Eisen voor een maanbasis

Beoordelingsformulier maanbasis

Voorbereidingen
Ontstaan van het  

maanoppervlak opzoeken in  

de beeldbank.

Maanquiz 

downloaden van de website.

weten over de maan of stel vragen over de maan. Denk hierbij aan de verschillende 

staat? Op de maan zijn bijvoorbeeld lichte en donkere plaatsen zichtbaar. In de 

oudheid dacht men dat deze donkere plaatsen zeeën waren. Tegenwoordig weten  

we dat het om vlaktes gaat die het zonlicht anders terugkaatsen. Hoe deze vlaktes  

Ontstaan van het  

maanoppervlak. 1.usa.gov/y3Eyi1

Tijdsduur  

90 minuten

Kerndoelen

Vakken 

Biologie
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op de maan 

Verkennen 
Deze activiteit activeert al bestaande kennis of introduceert nieuwe kennis bij  
de leerling, zodat de kennis die bij het onderzoek wordt opgedaan beter beklijft.

Probleemstelling 
De vraag onderzoekt, analyseert en beschrijft het probleem. Belangrijk is dat 
de vraag niet te breed en te smal is gesteld. De vraag mag niet met ja/nee te 
beantwoorden zijn. 

Ontwerpen 
De leerlingen bedenken ideeën voor het ontwerp. Dit ontwerp moet minimaal 
voldoen aan een programma van eisen. Dat programma van eisen wordt ook  
in deze fase opgesteld.

Maken  
De leerlingen maken het product aan de hand van het ontwerp.

Testen 
De leerlingen testen het gemaakte ontwerp.

Meer weten 
Er wordt bronnenonderzoek gedaan, een discussie gevoerd of de leerkracht 
geeft extra uitleg.
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De ontwerp- en onderzoekscyclus bestaan uit verschillende fasen. Per fase is 
er een specifiek pictogram dat naar de fase verwijst. Hieronder is te zien welke 
pictogrammen welke fase van de cycli aangeven. Een aantal pictogrammen wordt 
in beide cycli gebruikt. De pictogrammen verwijzen dan ook naar dezelfde fase. 
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De vraag onderzoekt, analyseert en beschrijft het probleem. Belangrijk is dat 
de vraag niet te breed en te smal is gesteld. De vraag mag niet met ja/nee te 
beantwoorden zijn.  

Hypothese 
Voor de leerlingen aan de slag gaan, formuleren ze een mogelijk antwoord op  
de onderzoeksvraag. Een hypothese is niet goed of fout. De hypothese geeft 
weer wat de leerling verwacht dat de uitkomst van het onderzoek zal zijn. 

Experiment 
De leerlingen zoeken proefondervindelijk het antwoord op de onderzoeksvraag. 
Het experiment kan een proef zijn, maar ook een theoretisch experiment. 
Materialen en proefopzet horen ook bij het experiment. 

Resultaten 
Na het experiment leggen de leerlingen de resultaten vast. Dit kan door tekenen, 
schrijven, plakken of fotograferen. 

Conclusie 
De leerlingen geven antwoord op de onderzoeksvraag. De resultaten uit het 
onderzoek zijn leidend bij het beantwoorden van de vraag. De leerlingen bekij-
ken hierbij of hun hypothese klopt.

Meer weten 
De leerlingen verdiepen zich verder door bronnenonderzoek te doen, een  
discussie te voeren of de leerkracht geeft extra uitleg. 
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Maanquiz 

Maanquiz uit.

Maanquiz op een scherm.

 

 

Op deze website moeten zij inloggen met een e-mailadres.

afloop hoe de quiz is gemaakt en vraag of de leerlingen nog vragen hebben.

Voorwaarden voor leven 

om voorwaarden voor leven op aarde. Hoe zit het met die voorwaarden op de maan? 

Kunnen mensen zonder meer op de maan leven? Deel de bijlage Eisen voor een 

maanbasis uit aan de leerlingen. Bespreek enkele van die voorwaarden met de 

Wonen en werken op de maan 
Maanbasis  

ontwerpen

wetenschappelijke correctheid.

De groepjes leerlingen ontwerpen een maanbasis waarbij zij rekening houden met de 

omstandigheden op de maan en de leefvoorwaarden voor mensen. Ze gebruiken de 

bijlage Eisen voor een maanbasis. Ze bedenken gezamenlijk oplossingen en tekenen 

 

opschrijven welke oplossingen zij bedenken en laat ze daarna de tekeningen maken. 

oplossingen er zijn bedacht. De antwoorden op de vragen van het werkblad staan ook 

op de poster.
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Achtergrondinformatie voor de docent

aantal criteria. 

-

verschillen tussen de hemellichamen en het ontbreken van aardse faciliteiten. Deze 

staan in de bijlage Eisen voor een maanbasis

Deze les is gebaseerd op Een ruimte-habitat in het klaslokaal bouwen  

Bron: www.scienceinschool.org 
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Antwoorden en uitleg  Maanquiz

1 ‘Zie de maan schijnt door de bomen.’ Maar schijnt de maan wel echt? 

c  Nee, de maan weerkaatst vooral het licht van de zon. 
 De maan weerkaatst voornamelijk het licht van de zon dat op het  

oppervlak valt. eigenlijk weerkaatst de maan al het licht vanuit het  

 

wel vele malen zwakker dan het zonlicht.

2 
c Een planeet draait om een zon, een maan draait om een planeet.
 Op de animatie in de beeldbank zie je de baan van de aarde om de  

zon en de baan van onze maan rond de aarde. 

3 Hoelang duurt een dag op de maan? Een dag is de periode dat het hemellichaam 

de maan duurt

d  Een maand
 

In deze tijd draait de maan één keer om haar as ten opzichte van de zon.  

Op de maan zie je in die tijd dus eenmaal een zonsopkomst en eenmaal een 

zonsondergang.

4 Op de foto zie je de maan en de zon zoals je ze vanaf de aarde ziet.  

c De maan is veel kleiner dan de zon, maar omdat de maan veel dichter bij de aarde 
staat dan de zon lijken ze ongeveer even groot.

ongeveer even groot als we ze aan de hemel zien. 

5 

b De aarde staat altijd op dezelfde plaats aan de hemel.
 Dit komt omdat wij altijd dezelfde kant van de maan zien. Daardoor ziet iemand op 

de maan de aarde altijd op dezelfde plek aan de hemel staan.

6 In welk jaar zette voor het eerst een mens voet op de maan?

b 1969
 

gigantische sprong voor de mensheid.’
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7 Hoe ver is de maan van de aarde verwijderd?

d 400.000 kilometer
 

maan te bereiken.

8 
c moesten een speciaal astronautenpak aan, omdat de maan geen atmosfeer hee!.
 De maan hee! geen atmosfeer die de astronauten beschermt tegen gevaarlijk 

zonnestraling. Bovendien kun je er daardoor niet ademen.  

Om deze redenen moeten de astronauten een speciaal astronautenpak aan. Omdat 

er geen leven is op de maan hoef je niet bang te zijn voor maanbacteriën. De 

maanbodem is stevig genoeg om op te staan.
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Wat heb je nodig?

Wat ga je doen?
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Eisen voor een maanbasis

Verkennen 
Deze activiteit activeert al bestaande kennis of introduceert nieuwe kennis bij  
de leerling, zodat de kennis die bij het onderzoek wordt opgedaan beter beklijft.

Probleemstelling 
De vraag onderzoekt, analyseert en beschrijft het probleem. Belangrijk is dat 
de vraag niet te breed en te smal is gesteld. De vraag mag niet met ja/nee te 
beantwoorden zijn. 

Ontwerpen 
De leerlingen bedenken ideeën voor het ontwerp. Dit ontwerp moet minimaal 
voldoen aan een programma van eisen. Dat programma van eisen wordt ook  
in deze fase opgesteld.

Maken  
De leerlingen maken het product aan de hand van het ontwerp.

Testen 
De leerlingen testen het gemaakte ontwerp.

Meer weten 
Er wordt bronnenonderzoek gedaan, een discussie gevoerd of de leerkracht 
geeft extra uitleg.
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De ontwerp- en onderzoekscyclus bestaan uit verschillende fasen. Per fase is 
er een specifiek pictogram dat naar de fase verwijst. Hieronder is te zien welke 
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weer wat de leerling verwacht dat de uitkomst van het onderzoek zal zijn. 

Experiment 
De leerlingen zoeken proefondervindelijk het antwoord op de onderzoeksvraag. 
Het experiment kan een proef zijn, maar ook een theoretisch experiment. 
Materialen en proefopzet horen ook bij het experiment. 

Resultaten 
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Verkennen 
Deze activiteit activeert al bestaande kennis of introduceert nieuwe kennis bij  
de leerling, zodat de kennis die bij het onderzoek wordt opgedaan beter beklijft.

Probleemstelling 
De vraag onderzoekt, analyseert en beschrijft het probleem. Belangrijk is dat 
de vraag niet te breed en te smal is gesteld. De vraag mag niet met ja/nee te 
beantwoorden zijn. 

Ontwerpen 
De leerlingen bedenken ideeën voor het ontwerp. Dit ontwerp moet minimaal 
voldoen aan een programma van eisen. Dat programma van eisen wordt ook  
in deze fase opgesteld.

Maken  
De leerlingen maken het product aan de hand van het ontwerp.

Testen 
De leerlingen testen het gemaakte ontwerp.

Meer weten 
Er wordt bronnenonderzoek gedaan, een discussie gevoerd of de leerkracht 
geeft extra uitleg.
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Praktische eisen:
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 1 ‘Zie de maan schijnt door de bomen.’ Maar schijnt de maan wel echt? 

a  

als de zon.

b

c

d

2 Wat is het verschil tussen een planeet en een maan?

a

draait om een maan.

b

c

d

Maanquiz 
les 17

Heelal
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3 Hoelang duurt een dag op de maan? Een dag is de periode dat het 

hemellichaam één keer ronddraait om haar eigen as. Op aarde duurt 

een dag 24 uur.

a

b

c Een week

d Een maand

4 Op de foto zie je de maan en de zon zoals je ze vanaf de aarde ziet. 

 Ze lijken allebei even groot op deze foto. Wat is waar?

a  

b

c  

d
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5 De maan staat altijd met dezelfde kant naar de aarde toegekeerd.  

Stel, je staat op de maan en kijkt naar de aarde. Wat zie je in de  

loop van een maanetmaal?

a

b  

c

d  

 

6 In welk jaar zette voor het eerst een mens voet op de maan?

a

b

c

d
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7 Hoe ver is de maan van de aarde verwijderd?

a

b 

c

d

 

8 Wat is waar? De astronauten die op de maan geweest zijn,

a  

voorkomen dat ze ziek zouden 

b  

 

 

c  

 

d  

 



Maanquiz 
Wat weet jij over de maan? 



Vraag 1 

‘Zie de maan schijnt door de bomen.’  

Maar schijnt de maan wel echt? 
 

a Ja, de maan geeft licht, net als de zon. 

b Nee, de maan weerkaatst vooral het licht van de duizenden 

sterren in het heelal. 

c Nee, de maan weerkaatst vooral 

 het licht van de zon. 

d Nee, de maan weerkaatst vooral  

het licht van de aarde. 



Vraag 2 

2 Wat is het verschil tussen een planeet en een maan? 
 

a Een maan draait om een zon,  

een planeet draait om een maan. 

b Er is geen verschil. 

c Een planeet draait om een zon,  

een maan draait om een planeet. 

d Een maan is hoogstens 1000 km 

doorsnede, planeten zijn groter. 



Vraag 3 

3 Hoelang duurt een dag op de maan?  

Een dag is de periode dat het hemellichaam één keer 
ronddraait om haar eigen as. Op aarde duurt een dag 24 uur. 
 

a 12 uur 

b 24 uur 

c Een week 

d Een maand 



Vraag 4 

Op de foto zie je de maan en de zon zoals je ze vanaf de aarde 
ziet. Ze lijken allebei even groot op deze foto. Wat is waar? 
 

a De maan en zon lijken ongeveer even groot omdat ze ook ongeveer 
even groot zijn. 

b De maan is veel groter dan de zon, maar omdat de maan veel dichter 
bij de aarde staat lijken maan en zon ongeveer even groot. 

c De maan is veel kleiner dan de zon,  

maar omdat de maan veel dichter bij  

de aarde staat lijken ze ongeveer even groot. 

d Geen van de andere antwoorden is goed. 



Vraag 5 

De maan staat altijd met dezelfde kant naar de aarde 
toegekeerd. Stel, je staat op de maan en kijkt naar de aarde. 
Wat zie je in de loop van een maanetmaal? 
 

a De aarde komt op in het westen en gaat onder in het oosten. 

b De aarde staat altijd op dezelfde plaats  

aan de hemel. 

c De aarde komt op in het oosten  

en gaat onder in het westen. 

d Geen van de andere antwoorden is goed. 



Vraag 6 

In welk jaar zette voor het eerst een mens voet op de maan? 

 

a 1979 

b 1969 

c 1959 

d 1989 



Vraag 7 

Hoe ver is de maan van de aarde verwijderd? 
 

a 400 kilometer 

b 4.000 kilometer 

c 40.000 kilometer 

d 400.000 kilometer 



Vraag 8 

Wat is waar? De astronauten die op de maan geweest zijn, 
 

a moesten een speciaal astronautenpak aan om te voorkomen dat ze 
ziek zouden worden door maanbacteriën. 

b moesten een speciaal astronautenpak aan, omdat je anders te diep 
wegzakt in de maanbodem.  

c moesten een speciaal astronautenpak aan,  

omdat de maan geen atmosfeer heeft. 

d konden in hun gewone kleren buiten lopen,  

maar moesten wel handschoenen dragen en  

een zonnebril op. 


