
 

Workshop: 

Schaalmodel zonnestelsel 
 

 

Thema Schaalmodel zonnestelsel 
 

Doelgroep Kinderen 3de graad basisonderwijs 

Beschrijving en 
doelstelling 

 

De leerlingen laten kennismaken met het zonnestelsel op een manier die het mogelijk 
maakt om alle objecten ten opzichte van mekaar te situeren qua grootte en afstand, en 
die ook moeilijk voor te stellen grootheden zoals diameters van duizenden km en 
afstanden van miljoenen of miljarden km meer bevattelijk voor te stellen door gebruik te 
maken van een schaalmodel. Uiteindelijk zouden de leerlingen moeten kunnen inzien dat 
de planeten klein zijn in vergelijking met de Zon, en dat het zonnestelsel vooral 
gekenmerkt wordt door lege ruimte. We maken ook kennis met de machten van 10 om 
ons het rekenwerk te vereenvoudigen. 

STEM: Science en Mathematics 

Duur 2 x 50 minuten 

Materiaal 

 

- Gedroogde linzen 

- Enkele lintmeters 

- Afdrukken bladeren kaartjes schaalmodel zonnestelsel 

- Scharen 

- Schrijfmateriaal 

- Voldoende werkblaadjes en infoblaadjes 

- Eventueel enkele rekenmachientjes 

- Eventueel documentatiemappen met illustraties en info 

 

 



Opbouw 

 

Hoe zit het zonnestelsel in mekaar? 

Brainstorm: wat kennen de leerlingen over het zonnestelsel 

Kennismaking met verschillende soorten objecten 

Plaats alle objecten ten opzichte van de Zon 

Illustreren dat zonnestelsel echt wel groot is naar onze normen 

Uitleg astronomsiche eenheid 

Begrijpen hoe groot de Zon is ten opzichte van de rest: 99,8 % massa 

Doe-opdracht met linzen 

 

Het zonnestelsel in het grotere geheel 

Illustratie van Aarde via zonnestelsel naar steeds grotere structuren tot het 
waarneembare heelal 

 

Hoe groot is groot en hoe ver is ver? 

Bespreken afstanden Aarde-Maan en Aarde-Zon 

Proberen te begrijpen wat die afstanden willen zeggen via rekenoefening 

Rekenopdracht: met de fiets naar de Zon 

Uitleg wat een schaalmodel is en hoe het werkt 

Rekenopdracht: berekenen schaalmodel 

Schaalmodel zonnestelsel: schaal 1:100.000.000.000 

 

Afstanden meten: van millimeter tot lichtjaar 

Afstanden tot enkele sterren: onvoorstelbaar grote afstanden 

Nieuwe afstandsmaat: lichtaar 

Afstanden sterren uitdrukken in lichtjaar 

 

Ons schaalmodel  

Doe-opdracht: kaartjes objecten schaalmodel invullen en uitknippen 



 

Alle planeten netjes op een rij?  

Wetten van Kepler: hoe bewegen de objecten in het zonnestelsel? 

Verschillende snelheden en niet in een plat vlak  

De driedimensionale ruimte 

Planetensamenstanden? Zeldzaam 

Planetensamenstanden gevaarlijk? Getijdenkrachten 

Onzin van slechte wetenschap 

Getijdenkrachten 

Belang rekenwerk: om dingen echt te weten moeten we ze meten 

Interessante planetensamenstanden in de toekomst 

Doe-opdracht: schaalmodel installeren 

 

Extraatje: Rekenen met de machten van 10 

Voorstelling wereld van het heel kleine en het heel grote 

Idee machten van 10 voorstellen 

Hoe rekenen met de machten van 10? 

Rekenopdracht: zelf rekenen met de machten van 10 

 

 

 

 

 

 

 

 


