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Mediabegrip week 20-21 Drones 

 
Voor de leerkracht. 

Achtergrondinformatie.  
 

Een paar jaar geleden had nog niemand van het woord ‘drones’ gehoord, maar 

tegenwoordig horen we er steeds meer over. Drones zijn steeds vaker in het nieuws 

en ook steeds meer mensen hebben een eigen drone in huis. In deze les leren de 

leerlingen wat een drone is en hoe drones worden toegepast. Pak je een 

woordenboek om de betekenis van het woord ‘drone’ op te zoeken, dan krijg je de 

uitleg ‘een onbemand luchtvaartuig zonder piloot aan boord’.  

Het gaat om een klein of groot helikoptertje waar niemand aan boord zit, maar die 

je vanaf de grond kunt besturen. Drones worden ook wel aangeduid met de 

afkorting ‘UAV’, wat staat voor ‘Unmanned Aerial Vehicle’.  

De naam ‘drone’ komt uit het Engels. De naam is afgeleid van het Engelse woord 

voor ‘mannetjes bij’, in Nederland ook wel een ‘dar’ genoemd. De term komt nog 

uit de periode dat drones alleen werden gebruikt door militairen, bijvoorbeeld om 

oorlogsgebieden te filmen of zelfs om bommen op bepaalde gebieden te gooien. In 

deze tijd was de drone nog niet beschikbaar voor jou en mij, maar werd de drone 

alleen als klein, onbemand vliegtuig ingezet in oorlogsgebieden. 

Drones worden voor allerlei toepassingen gebruikt. Je kunt de drone gebruiken als 

consument, maar ook als bedrijf of in het leger. De meeste consumenten die een 

drone in huis hebben, gebruiken deze gadget om voor de lol wat rond te vliegen. 

Eventueel maken ze ook wat foto’s en video’s tijdens het vliegen, bijvoorbeeld om 

hun woonomgeving eens vanuit de lucht te zien. 

Doelen.  

De leerlingen leren waarvoor drones gebruikt worden, vormen hun mening over het 

gebruik van drones en verdiepen zich in de regels die er voor drones gelden.  

 

Dit sluit aan bij de mediawijsheidcompetenties: B1, G2, en S1.  
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Uitwerking per dia.  

Open de bijbehorende PowerPoint waarin deze les voor je klaarstaat.    

Dia 1: Titeldia. 

Dia 2: Ter introductie een filmpje waarin een wereldrecord met drones te zien is, 

gemaakt in China.  

Dia 3: Drones worden vandaag de dag op allerlei manieren gebruikt. Regelmatig is 

er wat over in het nieuws en YouTube staat vol met filmpjes erover. Laat de 

leerlingen in tweetallen bedenken waarvoor drones allemaal gebruikt kunnen 

worden. Laat ze hun creativiteit gebruiken! 

Op de volgende dia staat een selectie van mogelijke antwoorden.  

Dia 4: Mogelijke antwoorden, de lijst kan véél langer gemaakt worden. Welke 

antwoorden komen overeen met wat de leerlingen bedacht hebben? Hoeveel 

hebben ze die niet in de lijst staan? Ga eventueel met elkaar opzoek naar enkele 

filmpjes erover.  (Het gaf ook inspiratie voor een 1 april grap, zie 

https://www.youtube.com/watch?v=rMbMUZ1UlKg)  

Dia 5: Drones worden ook gebruikt om te filmen, bijvoorbeeld door defensie. 

Bespreek eerst met elkaar vraag 1 en kijk vervolgens het filmpje. Komt hun antwoord 

overeen? Bespreek daarna vraag 2.  

Dia 6: In deze dia vijf stellingen. Bespreek deze in groepjes of klassikaal. Laat ze hun 

antwoord goed beargumenteren.   

Dia 7: In Nederland zijn er regels voor het vliegen met een drone. Laat de leerlingen 

in tweetallen enkele regels bedenken. Bekijk daarna met elkaar het filmpje, waarin 

de do’s en don’ts voorbij komen. Kwamen ze overeen? Vinden ze de regels ook 

nodig? Hoe gaan ze zelf met een drone om (in het vervolg)? Sluit de les af. Wat 

hebben ze van deze les geleerd?  

 

Gebruikte bronnen 

Wikipedia.org 

 

Overige bronnen staan vermeld in voetnoot van de PowerPointpresentatie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rMbMUZ1UlKg

