
ACHTBAAN
OP ROLLETJES

TIJDENS EEN UITSTAPJE NAAR HET THEATER, DE BIOSCOOP, 
HET MUSEUM OF HET PRETPARK STA JE ER VAST NIET BIJ STIL: 
VAN BEELD TOT GELUID, VAN ACHTBANEN TOT REKWISIETEN OP 

HET PODIUM EN OOK IN EEN INTERACTIEF MUSEUM, 
OVERAL WORDEN ALLERLEI MECHANISCHE EN DIGITALE 

TECHNIEKEN INGEZET OM JOU TE VERMAKEN.

In deze opdracht ga je aan de slag met de technieken achter de schermen van het 
pretpark. Jij bent vast al eens naar een pretpark geweest. Wat bouwen ze spannende 

achtbanen, soms ga je zelfs ondersteboven of in een kurkentrekker! 
Ook kun je er vaak leuke shows bezoeken.

Ontwerp samen jullie eigen pretparkattractie. 
Hoe zorg je dat de attractie met behulp van techniek op rolletjes loopt?

GROEP 5 T/M 8
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DE OPDRACHT

DIT ZIJN DE LEERDOELEN VAN DEZE OPDRACHT 
 • De leerlingen maken kennis met de technieken achter de schermen in een pretpark.
 • De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat de rol van techniek is in het pretpark.
 • De leerlingen onderzoeken mechanische overbrengingen.
 • De leerlingen leren een constructie bouwen met mechanische overbrenging.
 • De leerlingen leren een geprogrammeerd onderdeel, een elektrisch onderdeel 
  of een 3D-geprint/lasergesneden onderdeel te maken.

OO TECHNIEK
OO staat voor Onderzoeken en Ontwerpen. Je leerlingen onderzoeken een probleem en ze ontwerpen 
een product dat hier een oplossing voor biedt. Daarvoor doorlopen ze in een aantal stappen de onderzoekscyclus 
en de ontwerpcyclus. 

De onderzoekscyclus is gericht op het vergroten van kennis door het doen van onderzoek 
aan de hand van de vraag: hoe zit dat?   

In de ontwerpcyclus staat het ontwerpen en maken van een product centraal 
aan de hand van de vraag: hoe maak ik iets? 

De stappen staan niet precies vast, soms kan het nodig zijn dat je leerlingen teruggaan naar een eerdere 
stap. Je kunt er ook voor kiezen om te starten met de ontwerpcyclus. Als de leerlingen daarbij interessante en 
onderzoekbare vragen stellen, kunnen ze dat gaan onderzoeken. Soms is het zelfs mogelijk een onderzoek te doen 
met behulp van hun zelfgemaakte product.

Tip: Hang de stappen van de onderzoeks- en ontwerpcyclus zichtbaar op in de klas, aan de muur of aan een 
touwtje. Leerlingen kunnen zo in één oogopslag zien met welke stap ze bezig zijn.
 
In het lesmateriaal lees je in de tekstvakken aan de linkerkant over onderzoeken en ontwerpen en aan de 
rechterkant vind je alle informatie, tips, websites en boeken voor de opdracht. De algemene leerdoelen en 
kerndoelen die aan bod komen bij OO Techniek, vind je op de pagina Leerdoelen en kerndoelen op onze website. 

Maak je leerlingen nieuwsgierig 
naar Onderzoeken en Ontwerpen 
met de volgende video’s: 
Ootje onderzoekt 
Ootje zoekt onderdak

ONTWERP JE EIGEN PRETPARKATTRACTIE MET OO TECHNIEK!
Eerst onderzoeken de leerlingen de technieken die worden gebruikt in een pretpark. Dit verwerken ze 
in een ontwerp van een pretparkattractie, met een blik op de technieken achter de schermen.

OO TECHNIEK FINALE 
Doen jullie mee aan het OO Techniek Finale? Op de website vind je alle informatie over deelname.

OO TECHNIEK FINALE 
De volgende materialen kunnen handig of nodig zijn bij het werken aan OO Techniek: 

Onderzoeken en ontwerpen 
Papier, karton (grote dozen), touw, plakband, lijm, lijmpistool, wc-rolletjes, bekertjes, blikjes, flessen, hout, 
figuurzaag, elastiekjes, rietjes, lapjes stof, satéprikkers, klei etc. Meer inspiratie vind je op de poster 
“100 materialen voor uitvinders” van Het Kleine Avontuur.

Verslag maken
Pennen, stiften, kleurpotloden, papier, karton, fotocamera, etc.

https://ootechniek.nl/page/leerdoelen-kerndoelen
https://youtu.be/0emAO4J2d_4
https://youtu.be/-bWatrUHl8M
https://ootechniek.nl/
http://hetkleineavontuur.nl/product/download-poster-100-materialen-voor-uitvinders/
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ONDERZOEKEN

Laat je leerlingen naar de volgende bronnen kijken. Ga je op zoek naar extra bronnen, 
probeer dan te voorkomen dat er een mogelijke oplossing voor de ontwerpopdracht in zit. 
In het kader van het leerdoel informatievaardigheden (digitale geletterdheid) kunnen de leerlingen 
ook zelf bronnenonderzoek doen (met jouw begeleiding). 

Algemene bronnen bij het thema
 • SchoolTV Tandwielen, hoe werken ze
 • SchoolTV Hefbomen worden gebruikt om kracht te kunnen zetten
 • SchoolTV Hefbomen & katrollen; Full proof
 • Kuijpers Solarix gevel

Specifieke bronnen bij deze opdracht 
 • SchoolTV Hoe werkt een achtbaan - Hoge snelheid en G-krachten
 • SchoolTV Het klokhuis - Achtbaanonderhoudsmonteur
 • Willem Wever Hoe maak je een leuke en spannende achtbaan
 • Kuijpers en het pretpark Kuijpers & de Efteling (blz 17)

CONFRONTEREN
Prikkel de leerlingen en maak hen nieuwsgierig naar het onderwerp. 
Zorg voor aansluiting bij hun leefwereld, maar besteed ook aandacht aan wat het voor volwassenen 
en voor de samenleving betekent. 

Techniek gaat leven bij de leerlingen als je aan hen voorleest of hen zelf laat lezen uit deze boeken:
 • Hee, dit is een top idee! - Monique van der Zanden en Marieke Nelissen (EAN 9789048723263)
 • Wat moet je doen met een idee? - Kobi Yamada (EAN 9789082545371)
 • Ada Dapper, wetenschapper (EAN 9789057125119) en Roza Rozeur, ingenieur (EAN 9789057124983)

Groep 5 & 6
 • Willewete; Naar het pretpark - Florence Ducatteau (EAN 9789044828481)
 • De piraten van hiernaast: Zwaarden en zweefmolens - Reggie Naus (EAN 9789021680910)
 • Serie “Slimme Techniek” - Nancy Dickman, o.a. “Dit doe je met een hefboom”

Groep 7 & 8
 • Het duistere pretpark - Cis Meijer (EAN 9789048738335)
 • Hoe ontwerp je de beste... achtbaan? In 10 stappen - Paul Mason (EAN 9789463416986)
 • Serie “Science in het pretpark” 

VERKENNEN EN VRAGEN FORMULEREN
Activeer de voorkennis van de leerlingen, laat ze zich inleven in het onderwerp en de materialen verkennen. 
Zorg ervoor dat de leerlingen het onderwerp in deze stap zo breed mogelijk aanpakken. De verwondering 
die in de vorige stap is opgeroepen, roept bij leerlingen allerlei vragen over het onderwerp op. Je kunt ze ook 
helpen door zelf vragen te stellen. Stel open vragen die de leerlingen aanmoedigen verder na te denken. 
Laat zien dat je hun ideeën serieus neemt en waardeert. Het is niet erg als ideeën of vermoedens niet blijken 
te kloppen. Door te experimenteren doe je nieuwe kennis op. Ook van foute inschattingen kun je veel leren!

https://schooltv.nl/video/tandwielen-hoe-werken-ze/
https://schooltv.nl/video/hefbomen-hefbomen-worden-gebruikt-om-kracht-te-kunnen-zetten/
https://schooltv.nl/video/full-proof-full-proof/#q=
https://www.kuijpers.nl/referenties/solarix-gevel
https://schooltv.nl/video/hoe-werkt-een-achtbaan-hoge-snelheid-en-g-krachten/
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-het-theater
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-achtbaanonderhoudsmonteur
https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/wetenschap-techniek/hoe-maak-je-een-leuke-en-spannende-achtbaan
https://www.kuijpers.nl/upload/464177_KUI187Jaarverslag2019_LR.pdf
https://www.hebban.nl/Search?q=science+pretpark
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ONDERZOEKEN

Om op ideeën te komen voor de ontwerpopdracht gaan de leerlingen eerst onderzoek doen naar de 
technieken in het pretpark. 

De volgende vragen helpen de leerlingen op gang:
 • Hoe werkt een pretparkattractie, bijvoorbeeld een achtbaan?
 • Hoe worden bewegende onderdelen gebruikt, bijvoorbeeld bij een achtbaan?
 • Welke elektrische technieken worden gebruikt, bijvoorbeeld bij een achtbaan?

Pretpark   Een terrein waar attracties zijn opgesteld om je te vermaken en te ontspannen.
Attractie   Bouwsel waar je iets ziet en meemaakt: doolhof, draaimolen, achtbaan.
Achtbaan  Een attractie waarbij je in een karretje snel over een baan met bochten, 
     stijgingen en dalingen rijdt.
Zwaartekracht  De aantrekkende kracht die twee dingen op elkaar uitoefenen. 
     Hoe groter een voorwerp, hoe meer de zwaartekracht werkt. De aarde is zo 
     groot dat het allerlei kleinere voorwerpen aantrekt: appels, mensen, 
     satellieten en de maan.
Show    Een voorstelling in een theater op het terrein van het pretpark, vaak met een 
     thema dat past bij het pretpark.
Beweging  Het verplaatsen van een voorwerp in de ruimte door de tijd, in een rechte 
     of kromme lijn.
Mechanische overbrenging Een beweging van het ene voorwerp naar een ander voorwerp overbrengen.

Voor een mooi overzicht van het onderwerp kun je onderstaande sleutelwoorden bespreken en verwerken in 
een woordweb of mindmap. 
Tip: www.mindmapmaker.nl

TAALLESSEN KOPPELEN AAN OO TECHNIEK 
OO Techniek biedt een rijke context voor de taalontwikkeling en het uitbreiden van de woordenschat:
 • Besteed bij het werken aan OO Techniek aandacht aan taal, bijvoorbeeld bij het opzetten 
  van het onderzoek.
  • Een aantal kernwoorden over onderzoeken: experiment, proef, meten, wegen, waarnemen, 
   liniaal, weegschaal, stopwatch, tijd, lengte, gewicht/massa, afstand, aantal, hoeveelheid, tabel, 
   grafiek, proefopstelling, schaal, invloed, variabele, stijgen, dalen, toenemen, afnemen, verschil, 
   meer, minder, evenveel, nul.
 • Besteed bij de verslaglegging ook aandacht aan het juiste gebruik van bv. werkwoorden, 
  meervoudsvormen, telwoorden, zinnen met het woord “aantal”.
  • Een aantal voorbeeldzinnen: Wanneer ging jij voor de eerste keer naar een theater? 
   De meeste mensen gaan in het weekend naar musea. Het aantal bezoekers van bioscopen is in het 
   afgelopen jaar flink gestegen. Hoe vind je het om in de achtbaan over de kop te gaan?

https://www.mindmapmaker.nl/
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ONDERZOEKEN

ONDERZOEK OPZETTEN EN UITVOEREN 
De leerlingen zetten een onderzoek op en voeren dit in groepjes uit. Ze bedenken een onderzoeksvraag. 
Om het behapbaar te maken, splitsen ze het onderzoek op in deelvragen. Dan gaan ze onderzoek doen door 
middel van experimenteren. De leerlingen formuleren verwachtingen bij de experimenten die ze gaan doen. 
Daarbij maken ze gebruik van informatie uit boeken en van websites.
 
 • In de aanrommelfase opperen de leerlingen ideeën voor onderzoek, proberen deze uit en bespreken 
  de voor- en nadelen. 
 • Verzamel voorwerpen die met techniek en met het onderwerp te maken hebben en maak daarmee 
  een onderzoekshoek.
 • Hopelijk kunnen jullie op excursie achter de schermen bij een theater, museum, bioscoop of pretpark.
 • Ga eens lekker naar buiten! Vaak zijn er in de omgeving van de school al veel aanwijzingen en 
  voorbeelden te vinden over de onderwerpen van OO Techniek.
 • Zoek experts: er zijn vast ouders en andere bekenden die werken in het vakgebied van dit thema. 
  Zij kunnen een gastles geven, vragen van de leerlingen beantwoorden en een excursie regelen naar 
  interessante locaties. Als je een klasfinale of schoolfinale organiseert, vraag dan deze welwillende 
  experts of zij ook het werk van de leerlingen willen komen bewonderen en beoordelen.
 • Er zijn veel Engelse websites met leuke ideeën voor onderzoeken en ontwerpen. Deze pagina’s kun 
  je vertalen in het Nederlands, door met de rechtermuisknop op de pagina te klikken. In het menu kies 
  je de optie “Vertalen in het Nederlands”.

BOEK

Techniek doeboek

Over de werking van kurkentrekkers 
en andere machines (EAN 9789026923432)  
en de vernieuwde versie: Hoe werkt dat nou? 
(EAN 9789000346905) van David Macaulay

WEBSITES

Samen onderzoeken
Proefjes.nl
Zo zit dat
Enceclopedoe
C3 Ontdek chemie

Slimme Handen
NEMO Science Museum
Technopolis

Ideeën voor onderzoek en experimenten 
 • Ga in filmpjes en buiten op zoek naar voorwerpen die bewegen en daarmee 
  een ander voorwerp in beweging brengen. Haal afgedankte apparaten met 
  bewegende onderdelen uit elkaar (verwijder eerst zelf de stekker of accu). Welke bewegingen kunnen 
  de leerlingen vinden en welke manieren van overbrenging worden gebruikt?
 • Maak tandwielen: van karton, cirkelvormen met spelden, poolnoodles met grote punaises 
  (pinpunaises) of flessendoppen met ijsstokjes.
 • Katrollen kun je maken van lege spoelen van garen (te vinden bij de naaimachine).
 • Als oefening kunnen de kinderen bouwen met K’nex, LEGO of Georello.
 • Bouw zelf een pneumatische machine.
 • Maak een knikkerbaan van wc-rollen, papier & karton of Gravitrax 
  (alleen geschikt als oefening; voor de uitdaging mogen de leerlingen geen knikkers gebruiken
  alsof dat de mensen in een attractie zijn).

https://hetkleineavontuur.nl/2019/07/02/de-onderzoekshoek-hoe-richt-je-hem-in/
https://www.nieuwezijds.nl/boek/techniek-doeboek/
www.samenonderzoeken.nl/
www.proefjes.nl/
https://www.zozitdat.nl/category/proefjes/
https://www.encyclopedoe.nl/
https://www.c3.nl/ontdekchemie/
http://slimme-handen.nl
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/
https://technopolis.marbles.dev/nl/proefjes/voor-bezoekers/
https://www.npostart.nl/wasmachine-uit-me-kaar/20-01-2015/WO_KRO_770219
www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/toys/simplegears01.jpg
https://www.daniellesplace.com/images78/pool-noodle-gears-pic.jpg
https://www.daniellesplace.com/images78/pool-noodle-gears-pic.jpg
https://frugalfun4boys.com/wp-content/uploads/2018/09/Gears-5-Edited.jpg
https://www.instructables.com/Simple-Pneumatic-Machine/
https://www.allesoverspeelgoed.nl/hoe-maak-je-een-knikkerbaan/
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Wat zijn de leerlingen te weten gekomen over de technieken in een pretpark?

CONCLUDEREN 
De leerlingen verwerken de resultaten van het opzoeken van informatie en van hun experimenten. 
Daarna formuleren zij het antwoord op de onderzoeksvraag. Bespreek de uitkomsten met de leerlingen. 
Wat hebben de leerlingen gezien in hun experimenten? Welke verbanden hebben ze gevonden? 
Wat zijn ze te weten gekomen over het onderwerp wat niet op internet te vinden is?

ONDERZOEKEN

 • Laat de leerlingen een plattegrond op schaal maken van een pretparkattractie.
 • De leerlingen kunnen diagrammen maken met bv. aantal pretparken in Nederland, 
  aantal bezoekers, soorten attracties.
 • De leerlingen kunnen een enquête houden onder een grote groep mensen over hun pretparkbezoek, 
  bv. familie, vrienden en buren.

REKENLESSEN KOPPELEN AAN OO TECHNIEK  
OO Techniek biedt een heel toepasselijke context voor het leren werken met getallen, 
diagrammen en meetgegevens.
 • Laat de leerlingen experimenten opzetten waarbij ze gaan meten en rekenen. 
  Zorg dat de leerlingen de metingen herhalen en van de resultaten het gemiddelde berekenen; 
  dit doen wetenschappers ook in hun onderzoek omdat ze er dan zekerder van kunnen zijn dat het klopt.

Natuurkunde
Hoeveel g-kracht bereiken achtbanen?

Medisch
Hoe gaat het menselijk lichaam om met de g-krachten in een achtbaan?

Geschiedenis
Wat was de eerste achtbaan en hoe hebben achtbanen zich ontwikkeld in de loop van de tijd?

VERBREDEN EN VERDIEPEN 
De leerlingen ontdekken dat hun onderzoek onderdeel is van een groter geheel. 
Sommige leerlingen willen misschien meer weten over het onderwerp. Ze blijven met vragen of plannen 
komen. Hieronder zie je voorbeelden van onderwerpen en verbanden die passen bij het onderwerp, met name 
om te verbreden. Wil je de leerlingen laten verdiepen? Help hen dan met dieper graven in wat moeilijkere 
bronnen en nog preciezer werken.

https://pretparkvergelijker.nl/beste-achtbanen-van-nederland/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/g-krachten-temmen-in-de-achtbaan/
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ONTWERPEN

Bouw een pretparkattractie 
De leerlingen maken een maquette met een vloeroppervlak van maximaal 90 cm bij 60 cm van een 
pretparkattractie met bewegende onderdelen.

De uitdaging voor groep 5 & 6
De maquette bevat minimaal één mechanische overbrenging en één van de andere technische onderdelen.

De uitdaging voor groep 7 & 8
De maquette bevat minimaal twee mechanische overbrengingen en één van de andere technische onderdelen. 

Als leerkracht bepaal jij welke andere technische onderdelen de leerlingen mogen kiezen, afhankelijk van de 
materialen en mogelijkheden van je school.

Vragen die helpen om een lijst met eisen op te stellen:
 • Welk verhaal willen de leerlingen vertellen met hun maquette?
 • Welke bewegingen zijn geschikt om in een maquette te verwerken?
 • Met welke materialen willen de leerlingen gaan bouwen?

CONFRONTEREN EN VERKENNEN
Vertel de leerlingen over de ontwerpopdracht. Laat de leerlingen nadenken over een lijst met eisen. 
Hierbij kunnen ze gebruikmaken van de resultaten van hun onderzoek.

Bij elke eis bedenken de leerlingen zoveel mogelijk ideeën, dit heet ook wel “divergeren”. 
Ze mogen nieuwe toepassingen bedenken, maar ook bestaande oplossingen verbeteren.

Lopen de leerlingen vast bij het verzamelen van ideeën?  Zo kunnen de leerlingen nieuwe inspiratie opdoen:
 • Ga naar een andere omgeving: binnen of buiten school.
 • Pak een stapel boeken en tijdschriften over diverse onderwerpen en laat de leerlingen daar in bladeren.
 • Zoek experts op om vragen aan te stellen. Leerlingen kunnen elkaar ook feedback geven 
  (artikel met tips en artikel over effectiviteit).

Mechanische overbrenging Geprogrammeerd onderdeel 

Elektrisch onderdeel  3D-geprint of lasergesneden onderdeel  

https://www.onderwijsvanmorgen.nl/4-tips-voor-peer-feedback/
https://www.vernieuwenderwijs.nl/peerfeedback/
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ONTWERPEN

Mechanische overbrenging
Een mechanische overbrenging bestaat altijd uit twee bewegingen en een overbrenging 
tussen deze bewegingen. Er zijn twee soorten bewegingen:
 • Draaien
 • Heen en weer

Mechanische overbrengingen kun je indelen in 3 varianten:
 • Overbrenging van draaien naar draaien, bv. met een snaar, riem of ketting, kruiskoppeling, tandwielen.
 • Overbrenging van heen en weer naar heen en weer, bv. hefboom, katrol met kabel/touw, 
  pneumatiek (lucht), hydrauliek (water).
 • Overbrenging van draaien naar heen en weer of andersom, bv. tandwiel en wormwiel, 
  windas met kabel/touw, kruk en drijfstang, tandheugel en rondsel, nokkenwiel.

Je kunt voor inspiratie eens kijken naar flapjesboeken en pop-up kaarten. Hier zitten vaak al 
simpele vormen van overbrenging in, gewoon van karton (Bouw een kartonnen machine Waag). 
Met LEGO® Technic (een geschikte set is LEGO® Dacta set 1031) kunnen de leerlingen oefenen. 
Voor de uitdaging bouwen ze het vervolgens zelf van andere materialen.

Elektrisch onderdeel 
Denk bv. aan een elektrische schakeling om lampjes aan en uit te zetten.
 • Maak circuits op papier SkillsDojo (vanaf 7 jaar) 
 • Techlab - Het Stroomlab Nieuwe Makers (vanaf 7 jaar) 
 • Uitleg gebruik van kopertape Future NL
 • Tip voor gevorderden: gebruik een gehackte servomotor i.p.v. een standaard DC motor: 
  als je de stop-pinnen eruit haalt en het motortje rechtstreeks voedt, heb je een motor 
  met vertragingskast die sterk en niet te snel is.

Geprogrammeerd onderdeel
Hiermee werk je aan het leerdoel: digitale geletterdheid > computational thinking. Denk bv. aan het 
programmeren van led-strips of Arduino.
 • Programmeren Kleuters Digitaal
 • Online en offline leren programmeren Codekinderen
 • Micro:bit community en SkillsDojo Programmeren met Micro:bit (vanaf 8 jaar)
 • SkillsDojo Programmeren met Scratch (vanaf 8 jaar)

3D-geprint of lasergesneden onderdeel
Dit mag een nuttig onderdeel zijn, maar ook bv. een mooi naambord of een andere versiering van de 
maquette.
 • Programma’s voor 3D-ontwerpen 3D-kanjers
 • Lasersnijden Vernieuwenderwijs
 • Heeft je school (nog) geen eigen apparatuur? 
  • Zoek een Fablab, een middelbare school die technieklessen of Technasium aanbiedt of een bedrijf
   in de buurt met deze apparatuur. Een aantal bibliotheken heeft apparatuur, bijvoorbeeld in de 
   vorm van een Makerkar, een mobiele maakplaats (bouwbeschrijving om dit als school zelf 
   te bouwen).
  • In plaats van lasersnijden, kun je je leerlingen ook onderdelen laten figuurzagen of snijden met 
   een piepschuimsnijder. Maak het ontwerp eerst op papier en zet dit over op plaatmateriaal 
   of piepschuim.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overbrenging
https://waag.org/sites/waag/files/2020-04/Cardboard%20Automata%20-%20NL.pdf
https://www.skillsdojo.nl/papieren-circuits/
https://www.nieuwemakers.nl/workshops-school/techlab-het-stroomlab/
https://www.nieuwemakers.nl/workshops-school/techlab-het-stroomlab/
https://www.youtube.com/watch?v=_UQCznavkrk&ab_channel=FutureNL
https://kleutersdigitaal.nl/programmeren/
https://maken.wikiwijs.nl/100525/CodeKinderen
https://www.micro-bit.nl/
https://www.skillsdojo.nl/microcomputer-uitvinden/
https://www.skillsdojo.nl/programmeren-met-scratch/
https://3dkanjers.nl/beste-3d-tekenprogrammas-voor-onderwijs-met-een-3d-printer/
https://www.vernieuwenderwijs.nl/lasersnijden-in-de-klas-het-werkpaard-van-een-makerspace/
https://fablab.nl/#locaties
https://www.innovatiebieb.nl/project/6591489.makerkar.html
https://www.minifablab.nl/makerkar-library-makercart-instructable-2/
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ONTWERPEN

ONTWERP SCHETSEN 
De leerlingen groeperen de ideeën die ze in de vorige stappen hebben bedacht, dit heet ook wel “convergeren”. 
Daarna maken ze een keuze uit de ideeën en schetsen daarmee hun definitieve ontwerp. 

Ook stellen ze een plan van aanpak op:
 • Wie doet wat en wanneer?
 • Welke materialen hebben ze nodig om het product te maken?
 • Hebben ze gereedschappen nodig (en hulp bij het gebruik daarvan)?

KUNSTLESSEN KOPPELEN AAN OO TECHNIEK 
Het onderwerp van dit seizoen is bij uitstek geschikt om de wetenschap & technieklessen 
te koppelen aan de kunstlessen!
 • In de kunstlessen oefenen de leerlingen een bepaalde vaardigheid. Vervolgens passen ze deze 
  vaardigheid op creatieve wijze toe op hun product van OO Techniek!
 • Laat de leerlingen een verhaal of een kort toneelstukje schrijven bij hun product, met de bezoekers in 
  de hoofdrol.
 • De leerlingen kunnen een collage of moodboard maken over hoe hun maquette eruit komt te zien, 
  met afbeeldingen uit tijdschriften en brochures van bijvoorbeeld het lokale theater.
 • Meer tips: Meester in Kunst en workshops van Nieuwe Makers.

De leerlingen ontwerpen hun maquette met mechanische overbrenging(en) en één of meerdere andere 
technische onderdelen.

De leerlingen bouwen hun maquette. Vervolgens testen zij of hun product voldoet aan de eisen. Werken de 
technische onderdelen zoals ze het hadden bedacht? Zijn ze tevreden of willen ze nog iets verbeteren?

ONTWERP REALISEREN, TESTEN EN VERBETEREN
De leerlingen bouwen een werkend product van het ontwerp. De leerlingen testen hun product en 
verbeteren het. Herhaal zo nodig het testen en verbeteren. Welke tips hebben de leerlingen voor elkaar?

https://meesterinkunst.nl/
https://www.nieuwemakers.nl/workshops-school/
https://www.nieuwemakers.nl/workshops-school/
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ONTWERPEN

PRESENTEREN
De leerlingen presenteren hun onderzoeks- en ontwerpproces. Ze vertellen wat hun onderzoeksvraag was, 
hoe zij dit onderzocht hebben en welk antwoord zij op deze vraag hebben gevonden. Zij vertellen over de 
keuzes bij het ontwerpen van hun product en ze demonstreren hun product. Enkele vragen die zij kunnen 
beantwoorden: 
 • Hoe hebben ze het aangepakt?
 • Wat ging er goed? 
 • Wat was moeilijk? 
 • Hoe hebben ze dat opgelost?

De leerlingen kunnen hun onderzoek en ontwerp delen met familie en vrienden (voor de oudere kinderen 
misschien ook via sociale media), achteraf of al tijdens het werken. De mensen kunnen dan laten weten wat 
ze ervan vinden en wellicht de leerlingen op ideeën brengen.

Op een klasfinale, schoolfinale of evenement van Stichting Techniekpromotie vertellen de leerlingen aan 
de hand van hun posterverslag over het onderzoeks- en ontwerpproces: wat hebben ze gedaan om het 
vraagstuk te onderzoeken, hoe hebben ze het ontwerpen aangepakt en hoe hebben ze samengewerkt. 
Daarna laten zij hun product aan de jury zien en demonstreren zij de werking.

De leerlingen demonstreren hun pretparkattractie. Ze vertellen over hun aanpak van het onderzoek 
naar de gebruikte technieken in pretparken. Ook laten ze zien hoe het ontwerpproces van de technische 
onderdelen in de maquette verliep. Bij 3D-geprinte of lasergesneden onderdelen laten ze hun eigen 
ontwerptekening zien.

DIT LESMATERIAAL IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR KUIJPERS


