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Voorwoord en Leerdoel 
Het onderwerp constructies is een onderwerp dat overal om je heen van toepassing is. De gebouwen 
kunnen niet hoog worden zonder goede constructie. De fiets waar je op fietst, zakt in elkaar als de con-
structie niet sterk genoeg is en de boekenkast heeft ook een constructie die ervoor zorgt dat de kast 
stevig staat en al die boeken kan tillen.  

Het algemene leerdoel van deze workshop is: 

Kennismaken met constructies en materialen om je heen. Gebruik je creativiteit 
en bouw opstellingen om met behulp van constructies je doel te bereiken.  

Het programma is opgezet in vijf delen: 

Deel Opdracht Locatie Duur 
1 Voorbereidende opdracht In/met de klas 1,5 uur 
2 Workshop Bij GoDare 3 uur 
3 Tussentijdse opdracht In/met de klas 1,5 uur 
4 Workshop Bij GoDare 3 uur 
5 Eindopdracht In/met de klas 1,5 uur (+) 

 

Een tweede doel dat we willen bereiken is dat iedereen veel plezier heeft tijdens het behandelen van 
het onderwerp constructies. Met iedereen wordt bedoeld: de kinderen, de leraar en de coaches bij Go-
Dare. 

Om iedereen er zoveel mogelijk uit het onderwerp te laten halen, willen we vanuit het GoDare team 
beschikbaar zijn voor vragen, hulp of opmerkingen. Schrijf op een ‘vragenbord/gedeeld whiteboard’ alle 
vragen op, zodat op een vastgesteld moment deze vragen besproken kunnen worden door de leraar en 
het GoDare team.  
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1 De voorbereidende opdracht 
1.1 Wat ga ik doen? 
Tijdens de voorbereidende opdracht kan je aanvoelen wat leuk is om met de klas te doen. We hebben 
geprobeerd om alles in begrijpelijke taal op te schrijven. Verwacht je dat een opdracht te lang duurt of 
niet leuk is, sla hem dan over. Bij elke opdracht staat een verwachte tijd. In totaal verwachten wij dat je 
met deze opdrachten wel twee uur kan vullen. Daarom mag je zelf kiezen wat je doet en hoe lang je het 
doet.  

Voor de workshop is enige kennis van constructievormen, profielen en krachten wel handig. Om die re-
den hebben we dat als basisstof beschreven.  

1.2 Hulpmiddelen en benodigdheden 
• Presentatiemateriaal: Constructies lesstof vooropdracht.pptx GoDare 
• Verschillende materialen van 10 cm bij 10 cm GoDare 
• Spons GoDare 
• Touw GoDare 
• Bezemsteel GoDare 
• Papier voor mindmap/woordweb (A4, A3 of flipover) School 
• Emmer met een beetje water (voor de spons) School 
• Computers/notebooks/tablets om op internet te zoeken School 

Met de voorbereidende opdracht worden enkele begrippen besproken waardoor de omvang van het 
onderwerp beperkt wordt. Deze begrippen kunnen worden gekoppeld aan dagelijkse ervaringen van 
kinderen.  

1.3 Leerdoelen 
(Dia 2) 

• Ik leer verschillende materialen kennen en ik kan hun eigen-
schappen benoemen. 

• Ik ken verschillende verbindingsmaterialen en kan de voor- en 
nadelen noemen. 

• Ik weet wat de volgende termen betekenen binnen de con-
structieleer: 
o Sterk 
o Zwak 
o Licht 
o Zwaar 
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1.4 Voorkennis activeren: Constructie Brainstorm 
Geschatte tijd 15 minuten 
Niveau Basiskennis (voorkennis activeren)  
Werkvorm Leerstijl 
Leerkracht stelt klassikaal vragen Dromer/Denker 
Onderwijsleergesprek Beslisser/Denker 
Mindmap/woordweb maken Beslisser/Denker 

 

Achtergrondinformatie voor de leerkracht 
We beginnen met het activeren van de voorkennis. De voorkennis van het onderwerp constructies zal 
heel verschillend zijn. Sommige kinderen zullen nog niets weten en andere kinderen zullen al wat din-
gen kunnen bedenken. Waarschijnlijk hebben maar weinig kinderen echt stilgestaan bij dit onderwerp.  

Het is bij constructies leuk om de kinderen mee te nemen in de leer van constructies, materialen en ver-
bindingen. 

Misschien heb je er als leerkracht ook nog maar weinig over nagedacht. Gelukkig zitten we allemaal in 
een veilig schoolgebouw waar bouwkundigen zich over hebben gebogen.  

Een constructie is iets dat bestaat uit verschillende delen die zijn samengevoegd maar ook weer los te 
halen zijn. Soms is het lastig om ze los te halen (denk aan iets dat stevig gelijmd zit) en soms komen 
dingen al los zonder dat het de bedoeling is (dit zien we bij knutselopdrachten regelmatig gebeuren). 

De manier van verbinden zorgt ervoor dat de onderdelen makkelijk of moeilijk te scheiden zijn. Twee 
metalen platen die met een bout en een moer aan elkaar zitten zijn vaak weer eenvoudig uit elkaar te 
halen 

Bij een constructie is stevigheid vaak van belang. Een kind vindt het leuk als zijn knutsel in elkaar blijft 
zitten en wij vinden het fijn als het dak waar we onder slapen blijft hangen. Daarvoor is meer nodig dan 
alleen een goede manier van verbinden. Ook de vorm van het gebouw, de materialen die gebruikt zijn 
en de profielen die voorkomen zijn van invloed op die stevigheid. Zo is een piramide een hele stevige 
vorm, als klaslokaal echter bijzonder onpraktisch. Zo wordt er constant gekeken naar de functie van 
een gebouw en hoe dit zo praktisch en sterk mogelijk gerealiseerd kan worden. 

Deze opdracht kan ook kort, bondig en klassikaal worden gedaan. Dan is de geschatte tijd een stuk kor-
ter 

Benodigdheden 
• Presentatiemateriaal: Constructies lesstof vooropdracht.pptx 
• Lege vellen om een mindmap/woordweb op te maken. A3 of A4 
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Lesstof 
Vraag: (Dia 3-1/2) Wat is een constructie? Antwoord: (Dia 3-2/2) 

Definitie: Een constructie is een geheel van twee of meer 
delen zijn samengevoegd en ook uit elkaar te halen zijn. 

Laat zien: van 0 – 2min33: https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzen-
ding/3216/Aardbeving-bestendig 

Bespreek de laatste vraag uit het filmfragment met de leerlingen: 
(Dia 4-1/2) hoe maak je een gebouw dat veilig is tijdens een aard-
beving? 

Als deze vraag in de klas voor te weinig response zorgt, kies dan 
voor de vraag: Hoe maak je een gebouw dat stevig is? 

Noteer de ideeën als mindmap of woordweb op een groot vel pa-
pier (zie Dia 4-2/2), zodat het in de klas kan worden opgehangen 
en later in deze lessenserie aangevuld kan worden. Verduidelijk de 
woorden eventueel door er een tekening bij te plaatsen.  

Is de klas al bekend met het maken van een mindmap of woord-
web? Verdeel de klas dan in groepjes en laat ze zelf een mindmap 

of woordweb maken. Eventueel kan er later nog voor gekozen worden om er een met de klas te gaan 
maken. Deze kan ook later nog worden aangevuld met alles wat tijdens de les nog wordt geleerd. 

Het doel van de volgende opdracht is het activeren van de voorkennis. Het is leuk om dit ook te benoe-
men. Hierdoor is er geen fout antwoord mogelijk. 

Hieronder hebben we een woordweb neergezet. We hebben gekozen om de woorden hiërarchisch te 
noteren. Bijvoorbeeld: als een leerling ‘cement’ noemt, dan noteer je ‘verbindingen’ erboven. De woor-
den (bouw)materiaal, vormen, profielen en verbindingen worden alleen besproken en opgeschreven als 
leerlingen zelf voorbeelden uit deze categorieën noemen. 

 

 

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3216/Aardbeving-bestendig
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3216/Aardbeving-bestendig
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Extra voorbeelden: 

Vorm Materialen Verbindingen Profielen 
Rond Stenen Schroeven Buizen 
piramide gips Bouten en moeren kokers 
 Metaal klinknagels  

 

1.5 Enkele materialen leren kennen 
Geschatte tijd 30 minuten 
Niveau Basiskennis 
Werkvorm Leerstijl 
Practicum Doener 
Opgaven maken Beslisser/Denker 
Zoekwerk internet Doener 
Oplossingen bedenken Doener 

 

Achtergrondinformatie voor de leerkracht 
Na het activeren van de voorkennis is het tijd om actief met de materialen aan de slag te gaan. Tijdens 
deze opdracht gebruiken we vijf verschillende materialen die de kinderen gaan bekijken en onder-
zoeken op basis van enkele vragen die zij in hun werkboek hebben. De vijf soorten materiaal hebben 
allemaal dezelfde afmetingen. Dit is 10 cm x 10 cm x 1 cm (lengte x breedte x hoogte). De materialen 
zijn: Kunststof, metaal, hout, rubber en gips. 

We beginnen vrij makkelijk met het ordenen van de materialen op gewicht. Dit zou te doen moeten zijn 
door te voelen en vergelijken. Mocht een groepje kinderen er niet uitkomen dan kan je er als leerkracht 
voor kiezen om een weegschaal te geven. Dit is ook mogelijk als je de kinderen zelfstandig het ant-
woord wil laten controleren. 

Daarna mogen de kinderen de materialen testen op hun flexibiliteit. Sommige dingen zijn heel stug (ij-
zer is met je blote handen in deze dikte niet te buigen) en rubber bijvoorbeeld wel. Gips breekt heel snel 
en is dus niet flexibel. Voor de kinderen is het fijn als zij dit verschil tijdens de opdracht uitgelegd krij-
gen.  

Na de flexibiliteit hebben we nog twee vragen die inspelen op het voorstellingsvermogen van de kin-
deren. De breekbaarheid en de moeilijkheid waarmee het materiaal verwerkt wordt, kan niet worden 
getest (behalve gips, dat kunnen de kinderen makkelijk breken maar dat is niet de bedoeling). Hiervoor 
zullen zij de materialen al langer moeten kennen dan alleen nu. Het kan dus zijn dat kinderen hierbij 
hulp nodig hebben. Vervolgens mogen de kinderen nog een kenmerk benoemen (indien dat lukt). 

De bronnen van de materialen en de maakbaarheid mogen de kinderen zelf opzoeken op de computer. 
De grondstof is voor de meesten wel te vinden. Maakbaarheid zal een stuk lastiger zijn en kan weer wat 
hulp gebruiken.  

Bij de laatste twee opdrachten zouden wij de kinderen eerst zelf laten denken en overleggen binnen 
hun groepje. Daarna kunnen zij de computer weer gebruiken om toepassingen en oplossingen te vin-
den. 
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Het leren kennen van de materialen is basiskennis. De vragen onder Bedenken/inbeelden en opzoe-
ken is verdiepingsstof. 

Benodigdheden 
• Presentatiemateriaal: Constructies lesstof vooropdracht.pptx 
• De verschillende materialen (elk groepje krijgt elk materiaal 1x) 
• Computers/tablets met internetverbinding om dingen op te zoeken 

Lesstof 
 (Dia 5-1/2) Verdeel de klas in groepjes van 5, deel de materialen uit 
en vergelijk de materialen met elkaar. Schrijf op: 

Welke verschillen voel, weet of zie je? Mogelijke antwoorden: ver-
schillen zitten in gewicht, breekbaarheid/flexibiliteit, grondstoffen, 
maakbaarheid en verwerkbaarheid. 

Door het materiaal te onderzoeken vergroot je je materiaalkennis. Met de volgende stappen gaan we 
iets leren over de materialen:  

 (Dia 5-2/2) 

 

 

1.5.1 Testen 
Zet voor de volgende kenmerken de gegeven materialen in de 
juiste volgorde: 

Gewicht 1 (licht) 2 3 4 5 (zwaar) 

Materiaal Kunststof Hout Rubber Gips IJzer 

 

Flexibiliteit 1 (stug) 2 3 4 5 (flexibel) 

Materiaal IJzer Gips Hout Kunststof Rubber 
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1.5.2 Bedenken/inbeelden 
Zet voor de volgende kenmerken de gegeven materialen in de juiste volgorde: 

Breekbaarheid 1 (zwak) 2 3 4 5 (sterk) 

Materiaal Gips Hout Plastic IJzer Rubber 

 

Verwerking 1 (makkelijk) 2 3 4 5 (moeilijk) 

Materiaal Gips Hout Kunststof IJzer Rubber 

Kan je nog een ander kenmerk benoemen dat voor de materialen geldt? 

_____________ 1 (_________) 2 3 4 5 (_________) 

Materiaal      

 

1.5.3 Opzoeken 
Van welke grondstof is het materiaal gemaakt? Zoek op internet naar het antwoord 

Materiaal Kunststof IJzer Hout Rubber Gips 

Grondstof 

Koolwater-
stoffen uit 
aardolie- 
raffinage 

IJzererts Bomen 

Natuurlijk: 
Rubberboom 
Synthetisch 

rubber: aard-
olie 

Mineraal 
(grotendeels 
uit calcium-

sulfaat) 

 

Welk materiaal is het makkelijkst te maken vanaf de grondstof tot hetgeen je in je handen hebt? (Maak-
baarheid) 

Maakbaarheid 1 (makkelijk) 2 3 4 5 (moeilijk) 

Materiaal Hout Gips Rubber Plastic IJzer 

 

Welke toepassing kan je bedenken en waarom?  

Materiaal Toepassing Waarom? 

Kunststof 
Behuizing van een afstand be-
stuurbare wagen/koffiezet ap-

paraat 
Makkelijk in deze vorm te gieten/maken 

Metaal Hijskranen Sterk materiaal, breekt niet snel 
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Materiaal Toepassing Waarom? 

Hout Kasten, huizen Sterk, heel makkelijk te verwerken 

Rubber Autobanden Heel flexibel en kan veel trekkracht weerstaan 

Gips 
Plafonds, spalk bij een gebro-

ken been 
Het wordt heel snel hard, hoeft vaak niet veel te 

meer te houden dan zijn eigen gewicht. 

Hoe zou je de materialen steviger kunnen maken? Benoem voordelen en nadelen.  

Oplossing Voordeel Nadeel 
Dikker uitvoeren Sterker Veel materiaal (=duurder) 

Zwaarder 
Groter/lomper 
 

Grotere aantallen naast elkaar 
opstellen 

Steviger Meer materiaal (= duurder) 
Zwaarder 
Groter/lomper 

Ander ‘soort’ materiaal, bv 
Zacht hout/hard hout 
Aluminium/IJzer 
Plastic met andere samenstel-
ling 

Sterker Zwaarder of lastiger te maken 
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1.5.4 Massief materiaal 
Vertel: Als het materiaal dikker en groter wordt gemaakt om 
iets sterker te maken, dan wordt het geheel massief genoemd.  

Massief betekent: Helemaal gemaakt van hetzelfde materiaal, 
niet hol, niet opgevuld.  

Alle 5 de materialen zijn massief. IJzer wordt heel veel gebruikt 
om hele grote en sterke constructies te maken.  

Vraag: Wat is het nadeel als alle constructies van dik massief ijzer wordt gemaakt?  
Antwoord: Het wordt heel zwaar, er is heel veel materiaal (ijzer) nodig en dit maakt het vaak ook heel 
duur.  

 

1.6 Kennismaken met constructies 
Geschatte tijd 10 minuten 
Niveau Basiskennis 
Werkvorm Leerstijl 
Frontaal lesgeven Denker 
Docent stelt klassikaal vragen Dromer/Denker 

 

Achtergrondinformatie voor de leerkracht 
Het gebruik van de juiste materialen is belangrijk om een constructie stevig te maken. Het is echter niet 
het enige dat belangrijk is. Om een constructie stevig te maken heb je ook een bepaalde sterkte, stijf-
heid en stabiliteit nodig.  

• Sterkte heeft te maken met hoe snel een materiaal breekt. Een dunne houten lat zal snel breken 
wanneer je deze als brug gebruikt dan een dikke stalen balk. 

• Stijfheid zegt iets over de buigzaamheid van een materiaal. Een dunne rubberen lat zal niet snel 
breken maar buigt misschien wel heel ver door. Daardoor kan je hem niet goed als boekenplank 
gebruiken. Een houten plank echter wel. 

• Stabiliteit gaat over meer dan alleen het materiaal. Een constructie bestaat uit meerdere onderde-
len. Als de onderdelen niet goed zijn geplaatst, op elkaar zijn afgestemd of verkeerd zijn beves-
tigd/verbonden dan zal de constructie niet in balans zijn en instorten. Zo kan de onderste laag van 
kaartenhuis best nog een rij kaarten houden. Wanneer ik er echter een baksteen op wil laten rus-
ten zal het huis direct instorten. 

Je hebt deze drie dingen alle drie nodig om een stevige en veilige constructie te maken. Valt een van 
deze drie weg dan zal de constructie aan stevigheid verliezen. Deze drie woorden noemen we de drie 
‘S’en. 

Benodigdheden 
• Presentatiemateriaal: Constructies lesstof vooropdracht.pptx 
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Lesstof 
(bron: https://www.wikikids.nl/Constructie) 

De vragen kunnen in het werkboek door de kinderen worden beantwoord. 

Vraag: Wie kan er een constructie noemen? Bedenk dat een constructie bestaat uit twee of meer delen 
die samen een ding vormen. Antwoord: Bijna alles is goed, want alles wat uit 2 of meer samenge-
voegde delen bestaat is een constructie. Maar een bv een drinkglas dat uit 1 deel bestaat is géén con-
structie. 

Vraag: Wat is belangrijk bij een constructie? Antwoord: We willen dat een constructie stevig genoeg is 
voor het doel wat het moet doen. 

(Dia 6-1/5) Leg uit: Een constructie heeft te maken met drie ‘S’en:  

Sterkte, stijfheid en stabiliteit.  

 

 

(Dia 6-2/5) Als voorbeeld kunnen we een loopplank over een 
slootje nemen, zie plaatje A  

 

 

 

Vraag: Welke ‘S’ kunnen we koppelen aan het plaatje en welk probleem/gebeurtenis zie je voor je? 

• B: Sterkte (Dia 6-3/5) De plank moet sterk genoeg zijn om je te dragen. Een zwakke plank  
  breekt. 

• C: Stijfheid (Dia 6-4/5) Als de plank te ver doorbuigt, krijg je natte voeten. 
• D: Stabiliteit (Dia 6-5/5) Als de plank (onverwacht) kantelt, val je in de sloot. 

Leg uit: De 3 ‘S’en hebben allemaal te maken met krachten in een constructie. 

(Dia 7-1/2) Vraag: Welke krachten kunnen in een constructie ont-
staan? Antwoord: (De kinderen zullen dit antwoord waarschijnlijk 
niet direct weten.) De krachten zijn samen te voegen tot: Trek-
krachten en duwkrachten. De volgende vraag maakt het misschien 
beeldender.  

 

(Dia 7-2/2) Vraag: In de zomervakantie heb je een hut gebouwd en 
heb je veel plezier van je hut gehad. Na de zomervakantie moet de 
hut weer worden afgebroken. Wat doe je om de hut plat te krij-
gen? Welke krachten worden dan gebruikt? Antwoord: Mogelijk: 
Er tegenaan trappen, omverduwen, aan de pallets trekken. Deze 
acties zijn samen te voegen tot de volgende krachten: Trekkrach-
ten en duwkrachten. Daar gaan we nu over door.  

https://www.wikikids.nl/Constructie
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1.7 Krachten 
Geschatte tijd 25 minuten (+5) 
Niveau Basiskennis (en wat verdieping) 
Werkvorm Leerstijl 
Practicum Doener 

 

Achtergrondinformatie voor de leerkracht 
Krachten kan je niet zien, maar je kan wel zien wat ze doen en/of je kan ze wél voelen. 

Basis – Trek en duwkrachten 

• Duwt een lichte kist opzij: Je hoeft weinig kracht te zetten  Je brengt de kist in beweging 
• Duw een zware kist opzij: Je moet veel kracht zetten  Je brengt de kist in beweging 

o Wat is er aan de hand als de kist niet in beweging komt? 
o De kist is te zwaar (beladen) 
o Je ben niet sterk genoeg. 

• Trek een slee met een kindje van 2 jaar: Je hoeft weinig kracht te zetten  de slee beweegt 
• Trek een slee met een kind van 12 jaar: Je moet veel kracht zetten  de slee beweegt 

o Wat is er aan de hand als de slee niet in beweging komt? 
o De slee is te zwaar (beladen) 
o Je ben niet sterk genoeg. 

Verdieping – Dwarskrachten 

In het kort: Een kracht haaks op de lange zijde, waarbij de uiteinden een vaste positie hebben. 

• Jij loopt over een plank over de sloot (en duwt de plank met je gewicht naar beneden): De plank 
buigt een beetje door  de plank vervormd (de zwaartekracht trekt je naar beneden, daardoor 
duw je de plank in het midden naar beneden) 

• Jouw vader loopt over een plank over de sloot (en duwt de plank verder naar beneden): De plank 
buigt veel verder door  de plank vervormd (zwaartekracht) 
o Wat is er aan de hand als de plank breekt 

o Je vader is te zwaar 
o De plank is niet sterk genoeg. 
o De plank kon de dwarskracht door je vader niet houden en brak 
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Basislesstof: trek en duwkrachten 
Laat dia 8 zien en vraag: hoe kan jij dit voorwerp verplaatsen? Du-
wen of trekken   

• Klik links van de kist: Duwen 
• Klik rechts van de kist: Trekken 
• Klik op de kist: Duwen en trekken 
• Klik boven/onder de kist: alleen de kist wordt weer zichtbaar 

Vraag: Wat gebruik je om dit voorwerp te verplaatsen? Antwoord: Kracht, spieren (wat doe je met je 
spieren? Daar zet je kracht mee) 

Vraag: Wat merk je als de kist tijdens het rijden gevuld wordt met zand? Antwoord: Je moet steeds-
meer kracht zetten/harder duwen of trekken. 

Kan je kracht zien? Antwoord: Nee 

Vertel: Kracht kan je niet zien, maar je kan wel zien wat het doet of je kan het voelen. 

Dia 9: Wat gebeurt er als er aan beide kanten net zo hard geduwd 
of getrokken wordt? Antwoord: Dan komt het karretje niet voor-
uit.  

Wat voel je in dat geval en wat is het resultaat? Antwoord: Dat je 
hard duwt en niets vooruitkomt. Je voelt dat je wordt tegenge-
werkt. 

Verdieping: Dwarskrachten 
Laat dia 10-1/4 zien  

Vraag: Wat gebeurt er met de plank als het karretje over de plank 
rijdt? Antwoord: De plank zakt door, hoever deze doorzakt is na-
tuurlijk afhankelijk van het gewicht van het karretje en de sterkte 
van de plank. 

Dia 10-2/4: Waarom zakt de plank door? Antwoord: Door het ge-
wicht van het karretje (de zwaartekracht). De uiteindes van de 
plank kunnen niet mee zakken. 

 

 

Dia 10-3/4: De kracht die door het karretje op de plank wordt uit-
geoefend noemen we ‘dwarskracht’. (het karretje duwt 
dwars/haaks op de lange zijde van de plank naar beneden)  
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De dwarskracht wordt heel veel gebruikt door de kinderen zelf, hierbij enkele voorbeelden: 

• Breken van planken/takken/ijslollystokjes/luciferhoutjes/ijs op een sloot 
• IJzerdraad verbuigen 
• Vouwen van karton/papier 

Vertel: Bij constructies is het van belang dat de dwarskrachten op een materiaal niet groter zijn dan het 
materiaal kan hebben. Als deze krachten te groot zijn stort de constructie in.  

Dia 10-4/4, denk bijvoorbeeld aan een nat pak als de plank niet ste-
vig genoeg is. 

Vraag: Schrijf in je eigen woorden op wat er wordt bedoeld met 
‘dwarskracht’. Maak er een tekening bij als dit helpt.  

 

Vervolg lesstof met activiteiten 
 (Dia 11) De vragen bij de volgende activiteiten kunnen in het werk-
boek door de leerlingen worden beantwoord. Kernvraag bij deze 
opdracht: Bij welke krachten (duwkracht of trekkracht) kunnen de 
voorwerpen goed worden toegepast zonder kapot te gaan? 

 

1.7.1 Touw 
Benodigdheden 
• Touw 
• 2 leerlingen  

Activiteit 
Neem een touw en laat 2 kinderen, ieder aan 1 zijde aan het touw trekken. Laat de kinderen daarna te-
gen het touw naar elkaar duwen. Stop met deze activiteit 

Onderzoeksvragen 
1. Bij welke actie is het touw goed te gebruiken: Bij het trekken of bij het duwen? Antwoord: trekken 
2. Met welke kracht kan het touw goed worden gebruikt? Trekkracht of drukkracht? Antwoord: trek-

kracht 
3. Bij welke kracht kan je er niets mee? Trekkracht/Duwkracht? Antwoord: Duwkracht 
4. Is het materiaal flexibel of stijf? Antwoord: Flexibel 

Conclusie 
Het touw kan de kracht die het touw uit elkaar wil trekken weerstaan, als je ertegen duwt is het slap. 
Een touw kan dus alleen worden gebruikt bij trekkrachten. 

Verdieping 
Vraag: Wat gebeurt er met het touw als je té hard trekt? Antwoord: Dan trek je het kapot, er is dus ook 
een maximale kracht waar het touw bij gebruikt kan worden.  

Vraag: Wat pas je aan om harder te kunnen trekken? Antwoord: Maakt het touw dikker of van sterker 
materiaal.  
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1.7.2 Bezemsteel 
Benodigdheden 
• Bezemsteel 
• 2 kinderen  

Activiteit 
Neem een bezemsteel en laat 2 leerlingen, ieder aan 1 zijde 
aan de bezemsteel trekken. Laat de kinderen daarna tegen de 
bezemsteel naar elkaar duwen. Stop met deze activiteit 

Onderzoeksvragen 
1. Bij welke kracht kan de bezemsteel gebruikt worden? 

Trekkracht of duw-/drukkracht?  Antwoord Trekkracht/Duwkracht 
2. Wat gebeurt er met de bezemsteel als je trekt? Antwoord: De bezemsteel kan worden gebruikt om 

een voorwerp te ‘tillen’. 
3. Wat gebeurt er met de bezemsteel als je duwt? Antwoord: De bezemsteel kan worden gebruikt 

om een voorwerp ‘duwen’. 
4. Is het materiaal flexibel of stijf? Antwoord: stijf. 

Conclusie 
Een bezemsteel is van hout. Deze houtsoort is een stijf materiaal. Met duwen of trekken kan het heel 
veel kracht overbrengen.  

Verdieping 
Wat gebeurt er met de vorm van de bezemsteel als je ermee duwt? Antwoord: De bezemsteel ver-
vormt niet en blijft in dezelfde vorm. 

Wat gebeurt er met de vorm van de bezemsteel als je ermee trekt? Antwoord De bezemsteel vervormt 
niet en blijft in dezelfde vorm.  
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1.7.3 Spons  
Benodigdheden 
• Emmer water 
• Spons 
• 1 leerling 

Activiteit 
Neem een (natte) spons laat deze door 1 leerling uit-
knijpen. Stop deze activiteit.  

Onderzoeksvragen 
1. Welke kracht zet je op de spons? Trekkracht/Duw-

kracht Antwoord: Een duwkracht. 
2. Wat zou er gebeuren als je aan beide zijden van de spons trekt? Antwoord: Je trekt de spons uit 

elkaar. 
3. Bij welke kracht gaat de spons kapot? Trekkracht/Duwkracht Antwoord: Een trekkracht. 
4. Is het materiaal flexibel of stijf? Antwoord: flexibel. 

Conclusie: De spons is flexibel en kan de drukkracht goed weerstaan, maar trekkrachten juist niet. 

Verdieping 
Wat gebeurt er met de vorm van de spons als je deze samenknijpt en weer loslaat? Antwoord: De 
spons vervormt en komt terug in de oorspronkelijke vorm zodra de kracht verdwijnt. 

Welk materiaal kan wel (beter) worden gebruikt bij trekkrachten dat vervormd en weer terugkomt in de 
oorspronkelijke vorm? Antwoord: Elastiek/Rubber/schuimrubber… 
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2 Workshop 1 
2.1 Welke kogel is als eerste beneden? 
Voorbeeld 
Kijk goed naar de baan op het voorbeeld: Is de linker of de rechter kogel als eerste beneden? Eigen in-
zicht. 

Waarom denk je dat? 

De linker kogel moet een veel langere weg afleggen dan de rechter. Snelheid kan ook worden ge-
noemd, maar dat is minder goed waarneembaar op zo’n kort traject en omdat de kogels niet naast 
elkaar rollen. 

 

 

 

Bouw de baan na om je antwoorden te controleren. De bouwinstructies staan op de volgende bladzij-
des. 
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Bouwinstructie 

 1 

 2 
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Laat de kogels rollen, welke kogel is als eerste beneden, links of rechts?  Rechts is eerder beneden 

Vergelijk dit antwoord met jouw verwachting, wat vind je hiervan? Zelfreflectie 
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2.2 Welke kogel zal nooit winnen? 
Voorbeeld 
Kijk goed naar de baan op het voorbeeld: Welke kogel zal nooit winnen? Eigen inzicht -> De rode ko-
gel. 

Waarom denk je dat? De rode kogel moet een veel langere baan afleggen dan de groene en de 
blauwe kogel. 

 

 

Bouw de baan na om je antwoorden te controleren. De bouwinstructies staan op de volgende bladzij-
des. 
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Bouwinstructie 

 1 

 2 
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 3 

 

Laat de kogels rollen en controleer jouw antwoord op de vraag: Welke kogel zal nooit winnen? 

De rode kogel, want de rode kogel moet een veel langere baan afleggen dan de groene en de 
blauwe kogel.  
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2.3 Altijd hetzelfde resultaat? 
Voorbeeld 
Kijk goed naar de baan op het voorbeeld: Verwacht je hier altijd hetzelfde resultaat? Nee. Er zijn 
wissels ingebouwd in deze baan. Daardoor zijn er verschillende uitkomsten mogelijk voor elke 
knikker. 

 

 

Bouw de baan na met de bouwinstructies op de volgende bladzijdes.  
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Bouwinstructie 

 1 

 2 
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 3 

 4 
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 5 

 6 
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Laat de kogels minimaal 10 keer rollen en schrijf de uitkomsten op. Is de uitkomst altijd hetzelfde? 

Nee, de uitkomst is niet altijd hetzelfde 

Herken jij een ritme in de uitkomsten? 

Niet in de kleurvolgorde, maar wel in het aantal knikkers: 2 – 3 – 2 – 3 – 2 enzovoorts. 
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2.4 Maak zelf af 
Kijk goed naar de baan op het voorbeeld en vul het vraagteken zelf in met de blokken. 

 

 

Laat de kogels rollen en test je oplossing. Had je in één keer de goede blokken gevonden? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Teken de juiste blokken hieronder: Antwoord: 
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2.5 Opbouwen zonder stappenplan (beginner) 
Voorbeeld 
Kijk goed naar de baan op het voorbeeld bouw de baan vervolgens op. 

 

 

Resultaat 
Plaats de gekleurde kogels in de startpositie. In welke volgorde komen de knikkers bij de finish?  
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2.6 Opbouwen zonder stappenplan (ervaren) 
Voorbeeld 
Kijk goed naar de baan op het voorbeeld bouw de baan vervolgens op. 

 

 

Resultaat 
Plaats de gekleurde kogels in de startpositie. In welke volgorde komen de knikkers bij de finish?  
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3 De tussentijdse opdracht 
3.1 Leerdoelen 

(Dia 2) 

• Ik kan profielen benoemen en deze schematisch tekenen. 
• Ik weet met welke vormen ik een stevige constructies kan ma-

ken. 
• Ik kan een stevige constructies maken van krantenpapier 
• Ik kan vooruitkijken en constructies bedenken met oorzaak-

gevolg principes 

3.2 Hulpmiddelen en benodigdheden 
• Presentatiemateriaal: Constructies lesstof tussenopdracht.pptx GoDare 
• 3D-prints van verschillende profielvormen GoDare 
• Schrijf en tekengerei School 
• Papier voor mindmap/woordweb (A4, A3 of flipover) School 
• Oude kranten (8 vellen per groepje) School 
• Karton (215 x 280 mm, per groepje) School 
• Boeken School 
• Plakband/lijm School 
• Kosteloos materiaal School 

3.3 Vormen 
Geschatte tijd 15 minuten 
Niveau Basiskennis 
Werkvorm Leerstijl 
Onderwijsleergesprek Beslisser/Denker 
Zoekwerk internet Doener 

 

Achtergrondinformatie voor de leerkracht 
Tijdens de vooropdracht weten we nu dingen over materialen en de drie ‘S’en. Nu is het ook tijd om te 
kijken naar de vormen. Bij constructies worden verschillende vormen gebruikt. Hier wordt vaak een 
keuze gemaakt tussen kracht, functionaliteit en het esthetische (hoe mooi het is). Soms herken je de 
vormen goed, soms zijn ze een stuk beter verstopt.  

Enkele constructievormen zijn: 

• Driehoeksconstructie: Dit is de sterkste 
vorm. Bij een driehoek zijn duw- en trek-
krachten even sterk. Op welke manier er 
druk op wordt uitgeoefend maakt dus niet 
uit. Hieronder zie je een voorbeeld.  
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• Vierhoeken: Vierhoeken kunnen makkelij-
ker van vorm veranderen. Zo zal het snel tot 
een ruit vervormen. Deze constructies kan 
je wel goed gebruiken wanneer je iets be-
wegelijks wil maken. Ook hierbij weer een 
voorbeeld. 
 
 
 
 

• Bogen: Deze vorm kan goed duwkrachten 
opvangen. De krachten worden hierbij na-
melijk over de gehele boog verdeeld. Een 
boogconstructie is erg stevig en wordt veel 
gebruikt. Bijvoorbeeld bij de Van Brienen-
oordbrug zoals op de foto hieronder. 

 

• Piramides: Een piramide is breed aan de ba-
sis en smal aan de top. Door deze vorm zijn 
ze enorm sterk en stabiel. Een van de be-
kendste voorbeelden hiervan zijn de pirami-
des die over de hele wereld zijn gebouwd 
(en wij vooral kennen als graftombes uit 
Egypte) en de Eiffeltoren in Parijs.  

De Eiffeltoren is mede bijzonder doordat je er verschillende constructievormen in kan herkennen. Dit is 
dan ook een vraag die voorkomt tijdens deze opdracht. 

Benodigdheden 
• Digibord 
• Constructies lesstof tussenopdracht.pptx 

Lesstof: Constructievormen 
Dia 3-1/3 Vraag: Welke constructievormen ken je?  

Dia 3-2/3 Tussenstap: Laat de plaatjes zien voor herkenning. 

(Dia 3-3/3) Antwoord: o.a. Driehoek, vierhoek, bogen, piramides. 

 
 

(Dia 4) Laat een plaatje van de Eiffeltoren zien.  
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Tour_Eif-
fel_Wikimedia_Commons.jpg)  

Vraag: Welke gebruikte vormen herken je in de Eiffeltoren?  
Antwoord: O.a. bogen, driehoeken, vierkanten, piramides 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Tour_Eiffel_Wikimedia_Commons.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Tour_Eiffel_Wikimedia_Commons.jpg
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Vraag: Ken je nog meer bouwwerken met verschillende en/of bijzonder constructievormen? (Extraatje: 
Je kunt op internet op zoek naar bouwwerken.) Antwoord: Heel veel antwoorden mogelijk. 

 

3.4 Staf, kokers, buizen en profielen 
Geschatte tijd 25 minuten 
Niveau Basiskennis 
Werkvorm Leerstijl 
Docent stelt klassikaal vragen Dromer/Denker 
Opgaven maken Beslisser/Denker 
Practicum Doener 
Zoekwerk internet Doener 

 

Achtergrondinformatie voor de leerkracht 
In de vooropdracht hebben we gezien dat een massief stalen balk natuurlijk erg sterk, maar ook heel 
zwaar is. De oplossing voor dit probleem zijn o.a. ‘profielen’. Hier is ruimte niet helemaal opgevuld met 
materiaal. Er zijn verschillende profielvormen.  

Naast de drie ‘S’en, uit de voorbereidende opdracht, is ook de profielkeuze van belang voor een sterke 
en stevige constructie. Op die manier hoeft niet elke keer een massieve balk gekozen te worden. Door 
een profiel te kiezen dat bepaalde krachten goed aan kan, kan je erg besparen op materiaal. Dat is 
goedkoper en lichter. 

Ook het gebruik van kokers en buizen wordt om deze redenen gedaan. Een buis is rond en ovaal terwijl 
een koker hoeken heeft. 

Je vindt dit op veel plekken terug, ook in het klaslokaal. Stoelen en tafels hebben vaak al poten met een 
profiel of zijn een buis of koker. 

Met de kinderen kan je op zoek naar deze dingen. Vraag aan de kinderen of er plekken zijn waar zij pro-
fielen vinden en welke profielen zijn dan te herkennen. Radiatoren zijn vaak met profielen aan de muur 
bevestigd. Vraag welke krachten erop komen te staan. 

Benodigdheden 
• Profielen (3D-prints) 
• Constructies lesstof tussenopdracht.pptx 

Lesstof 
Vertel: Omdat men voor massieve balken heel veel materiaal nodig heeft, is men gaan zoeken naar 
manieren om minder materiaal te gebruiken terwijl het nog steeds heel veel krachten kan opvangen. 

Door op bepaalde plekken materiaal weg te halen zijn er balken met een bepaalde vorm of van een be-
paald materiaal ontstaan. Dit noemen we profielen, kokers of buizen. Hierdoor wordt een constructie 
lichter en dus goedkoper. 
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3.4.1 Staf, kokers en buizen 
(Dia 5-1/3) Massief rondvormige en hoekige lengtes materiaal wor-
den stukken ‘staf’ genoemd.  

(Dia 5-2/3) Zodra deze lengtes materiaal hol en rondvormig zijn, 
heten ze ‘buizen’. 

(Dia 5-3/3). Als hol en vierkant, heten ze ‘kokers’. 

3.4.2 Profielen 
(Dia 6-1/3) We kunnen ook naar andere mogelijkheden kijken ipv 
holle buizen en kokers of massief stukken staf. 

(Dia 6-2/3) Er kan ook ruimte niet helemaal met materiaal worden 
opgevuld. Dan wordt een lengte materiaal ‘profiel’ genoemd.  

(Dia 6-3/3) Het profiel wordt dan vernoemd naar de vorm dat het 
heeft… 
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3.4.3 Verwerkingsopdracht 
Verbind het plaatje met de goede naam. 

 

 

• Buis 

 

 

• Hoeklijn/L-profiel 

 

 

• I-profiel 

 

 

• H-profiel 

 

 

• Staf 

 

 

• T-profiel 

 

 

• U-profiel 

 

 

• Koker 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 36 

3.4.4 In de klas 
Vraag: In de klas zijn ook profielen aanwezig. Kunnen jullie ze vinden? Antwoord: Verschillende ant-
woorden mogelijk.  

3.4.5 Waar gebruik je wat voor 
Deel de meegeleverde profielen uit zodat deze goed kunnen worden bekeken.  

Vraag: Jullie hebben verschillende profielen gekregen. Waar zouden deze verschillende profielen nog 
meer gebruikt kunnen worden? Antwoord: Verschillende antwoorden mogelijk.  

Vraag: Ken je nog meer soorten profielen? (Tip: zoek op internet) Antwoord: Er zijn ook ‘functionele’ 
profielen. Deze profielen hebben hele specifieke vormen om er makkelijk mee te kunnen werken. Een 
verzamelnaam is ‘profielsysteem’.  

3.5 Maak een stevige tafel van krantenpapier 
Geschatte tijd Eigen invulling 
Niveau Verdieping (extraatje) 
Werkvorm Leerstijl 
Docent stelt klassikaal vragen Dromer/Denker 
Practicum Doener 
Oplossingen bedenken Doener 
Problemen analyseren, verbeteringen bedenken 
en toepassen 

Dromer/Denker/Beslisser/Doener 

 

Achtergrondinformatie voor de leerkracht 
De kinderen hebben na de vorige opdrachten geleerd over profielen, krachten en vormen. Tijdens de 
volgende opdracht kunnen de kinderen het geleerde toepassen. Als leerkracht kan het fijn zijn om deze 
opdracht al een keer uit te voeren. Ook als het allemaal niet lukt dan kan het toch zijn dat er veel is ge-
leerd. Zeker wanneer iets mislukt en ze een vernieuwd/verbeterd model maken leren de kinderen veel. 
Hierom is veel materiaal wenselijk. Dan kunnen ze veel modellen maken.  

De leerling versie van deze opdracht staat in de bijlage Uitdaging: ‘Maak een stevige tafel van kranten-
papier’ op pagina 46.  

Benodigdheden 
• Kranten 
• Boeken 
• Plakband 
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Lesstof: Tafel van krantenpapier (eigen tijdsinvulling) 
 Opdracht: (Dia 7) Gebruik opgerold krantenpapier om een tafel te 
maken van minimaal 20cm x 20cm/diameter 20 cm groot en sterk 
genoeg om een zwaar boek te kunnen dragen. 

In deze uitdaging worden de kinderen meegenomen in het proces 
om een tafeltje te maken van krantenpapier dat voldoende ge-
wicht kan dragen door vormen te veranderen en manieren vinden 
om te voorkomen dat de poten dubbel knikken. 

Introductie van de uitdaging 

Vraag: Wat kan ik doen om deze slappe krant (laat zien) toch stevig kan maken?  

Antwoord: Je kan het vouwen, rollen, meer lagen of verstevigen. Tijdens deze acti-
viteit, gebruiken de kinderen buizen van opgerold krantenpapier. Om een sterke 
buis te maken, moet je het strak oprollen.  

Laat zien: Begin op de hoek van een vel papier en rol diagonaal naar de andere 
hoek. Het eerste rolletje moet zo groot zijn als een rietje. Gebruik plakband om het 
papier vast te zetten. Zwaai ermee rond om te laten zien hoe stijf deze buis nu is.  

Vraag: Tafels en stoelen hebben steunen die voorkomen dat de poten kantelen of verdraaien. Kijk naar 
het meubilair in de klas.  Hoe denk jij dat de poten van het meubilair hier worden verstevigd? 

Antwoord: Vaak vormen de dwarssteunen een driehoek met een poot.  

Laat zien: Neem 2 buizen opgerold krantenpapier. Vouw 1 in een driehoek, de ander in een vierkant en 
plak ze goed vast met plakband. Zet de vormen op de grond en ervaar op welke manier de vormen ste-
vig zijn. De driehoek zal meer kracht kunnen opvangen en stabieler zijn dan de vierkant. Maar dat hangt 
ook weer af van de manier van belasten. Als je de driehoek op een punt zet, zal deze minder stabiel en 
zwakker zijn dan ervoor. 

 

Brainstorm en ontwerp  

Laat de kinderen de materialen zien die voor de opdracht nodig zijn en vraag: Hoe kan je deze materia-
len gebruiken om een tafel te maken dat 20cm hoog is en sterk genoeg om een dik boek te kunnen dra-
gen? 

Laat de kinderen in een groepje de vragen bespreken die in het werkboek staan.   
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Bouw, test, evalueer en verbeter  

Verwijs naar de opdracht (zie bijlage in deze handleiding) in het werkboek en laat de kinderen begin-
nen. Als iemand een vraag heeft in de richting van de volgende problemen, stel het kind vragen die ze 
helpt nadenken over hoe hun probleem kan worden opgelost. 

• De poten van de tafel beugen of verdraaien: Ondersteun de poten door de poten onderling te ver-
binden met dwarsbuizen. 

• Een buis knikt als er gewicht op wordt gezet: Controleer of de buizen voldoende strak zijn opge-
rold. Indien de buizen niet strak genoeg zijn opgerold, laat de buizen opnieuw (strak) oprollen.  
Ook deuken en vouwen verslappen de buis. Voeg een steun toe of versterk het zwakke gebied of 
vervang de beschadigde buis voor een nieuwe. 

• De tafel wiebelt: Zorg dat de tafel op een vlakke ondergrond staat en de poten onbeschadigd zijn 
en dezelfde lengte hebben. (Een driepoot wiebelt nooit). De tafel wordt instabieler naarmate de 
tafel hoger wordt. Stel voor de tafel te verlagen (min. 20 cm) 

• De tafel stort in: Zorg dat de basis van de tafel echt stevig is. Herinner de kinderen eraan dat engi-
neers de materialen heel vaak in een driehoekige vorm geplaatst om sterkte en stabiliteit te ver-
hogen. Hoe meer driehoeksvormen, hoe sterker het resultaat. 

Verwerking 

Laat de kinderen in het kort vertellen over hun ontwerp en hoe ze problemen hebben opgelost die ze 
zijn tegengekomen. Benadruk de belangrijkste thema’s in deze challenge: “Hoe slap papier kan worden 
gebruikt om een stevige tafel te maken door een constructie te ontwerpen met behulp van vormen”.  

Vraag: Hoe kreeg je het voor elkaar om een zwaar boek door een paar vellen krantenpapier te laten 
dragen?  

Antwoord: Door papier op te rollen krijg je stevigere buizen waarbij het gewicht beter wordt verdeeld 
over de gehele buis. 

Vraag: Hoe heeft de kennis over bv. driehoeken bijgedragen aan het ontwerp van jullie tafel? 

Antwoord: Gewoon luisteren… 

Vraag: Wat heeft geholpen om jouw tafel zo sterk te maken?  

Mogelijke antwoorden: de ondersteuning, de sterke basis frame, de driehoeken en het compact hou-
den van de tafel.  
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3.6 Rube Goldbergmachine schetsen 
Geschatte tijd 90 minuten (eigen invulling) 
Niveau Basiskennis 
Werkvorm Leerstijl 
Mindmap maken Doener/Dromer 
Practicum Doener 
Problemen analyseren, verbeteringen bedenken 
en toepassen  

Dromer/Denker/Beslisser/Doener 

 

Achtergrondinformatie voor de leerkracht 
Een Rube Goldbergmachine is een kettingreactie. Zoals op Wikipedia staat: Een Rube Goldbergmachine, 
genoemd naar de Amerikaanse cartoonist Rube Goldberg, is een complex apparaat dat een zeer eenvou-
dige opgave onnodig langzaam, indirect en omstandig uitvoert. Daarbij worden verschillende delen (bij-
voorbeeld conservenblikken, kogels en bindtouw, enz.) zo opgebouwd, dat ze een kettingreactie geven die 
uiteindelijk helemaal aan het eind zijn doel bereikt. 

In tegenstelling tot apparaten die tot de kinetische kunst behoren heeft de Rube Goldbergmachine altijd 
een op zich zinvolle functie.  

Zoals hieronder het zelfwerkend servet: 

 

(Dia 8) Rube Goldberg werkte als cartoonist altijd op papier. Later zijn er ook Rube Goldbergmachines 
gemaakt die echt werkten. Hiervan staan vele voorbeelden op YouTube. 
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Benodigdheden 
• Tekenspullen 

o Papier (A4 en A3 (of zelfs nog groter)) 
o Schrijf- en tekengerei 

• Kosteloos materiaal 
• Plakband/lijm 

Lesstof 
Tijdens deze les gaan we de creativiteit van de leerlingen prikkelen. Lukt het de leerlingen om zelf een 
(deel van een) Rube Goldbergmachine te maken? 

Verdeel de klas in groepen en laat iedere groep een Rube Goldbergmachine of een onderdeel voor een 
Rube Goldbergmachine maken. Verzin, schets, test en gebruik materialen die voorhanden zijn. Bewaar 
alle goed werkende onderdelen, zodat je ze kan meenemen en gebruiken bij het opzetten van een Rube 
Goldbergmachine tijdens de tweede workshop. De afmetingen van de onderdelen mogen dus klein blij-
ven. 

3.7 Opwarmer voor de les of workshop… 
Geschatte tijd 3 minuten 
Niveau Verdieping (extraatje) 
Werkvorm Leerstijl 
Video bekijken Dromer/Denker 

 

Achtergrondinformatie voor de leerkracht 
Hier vind je een van de filmpjes die op internet te vinden zijn. Deze kan voor of na de les worden laten 
zien. Voor de les als inspiratie voor de les of na de les als inspiratie voor de workshop bij GoDare 

Benodigdheden 
• Digiboard 
• Constructies lesstof tussenopdracht.pptx 

Lesstof 
(Dia 8) https://youtu.be/auIlGqEyTm8  

  

https://youtu.be/auIlGqEyTm8
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4 Workshop 2 
Met materialen van Lely een knikkerbaan maken.  

4.1 Introductie 
Voor de tweede workshop hebben de leerlingen, per groepje, twee basestations nodig. Het basestation 
is zoals hieronder is afgebeeld. 

Basestation 
• 605 montage punten 
• 300 x 300 x 300 

 

 

 

 

 

 

Vanuit het basestation kunnen verschillende 
buizen worden vastgemaakt door middel van 
ge3dprintte connectoren. Deze connectoren 
zijn er in verschillende vormen, allemaal met 
een eigen functie. Een overzicht van alle be-
schikbare connectoren staat hieronder. 

 

3D print connectoren  
• Buis clip (oranje) 
• Buis stop (groen) 
• T-verbinding (geel) 
• 2X-verbinding (lichtblauw) 
• 45° verbinding (roze) 
• Goot clip (rood) 
• Trechter (blauw) 
• M8 ring (fluor groen) 
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Zodra de leerlingen weten wat het basestation is, hoe de pvc-buizen eruitzien en hoe de connectoren 
werken is het tijd om hier wat mee te gaan proberen. 

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je de basis, de pijpen en de connectoren kan gebruiken. 

 

Eigen ervaring 
Jullie hebben de afgelopen keer op school ook eigen constructies gebouwd. Je kan vandaag jouw erva-
ringen gebruiken en in jouw ontwerp toepassen.  

Overige materialen 
Naast de verschillende pvc-buizen, connectoren en het basestation hebben jullie ook nog andere mate-
rialen die beschikbaar zijn. Deze materialen liggen op verschillende plekken. Hoe je deze materialen 
kan inzetten is aan jullie om te bepalen. Houd per materiaal rekening met de drie ‘s’en. Soms kan het 
nuttig zijn om eerst na te denken en te proberen, een andere keer kan ‘trial and error’ (probeer en maak 
fouten) weer beter werken. Kom je ergens echt niet uit? Vraag de coaches dan om tips. 
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4.2 Opdracht 
Basisopdracht 
Nadat je alle spullen en onderdelen hebt ontdekt is het tijd om aan de slag te gaan. Samen met jouw 
groepje ga je een knikkerbrug maken. Deze brug moet een gat van minimaal 100 centimeter kunnen 
overbruggen en moet sterk genoeg zijn om meerdere knikkers tegelijk over te laten rollen. 

Uitdagingen 
Nadat jullie de basisopdracht hebben gehaald kan je kiezen uit verschillende uitdagingen. De moeilijk-
heid van de uitdaging staat steeds aangegeven. Heb je zelf nog een leuke uitdaging? Deel deze dan met 
de coaches. Misschien vinden zij het ook ene leuk idee. 

Uitdaging 1 (makkelijk) 
De eerste uitdaging is om de knikker een sprong te laten maken. De baan eindigt dus ergens waarna de 
knikker een stukje door de lucht vliegt, daarna moet hij weer in de baan terecht komen en verder gaan. 
Per centimeter die de knikker vliegt krijgen jullie een punt. Het maximumaantal punten voor deze op-
dracht is 10. 

Uitdaging 2 (makkelijk) 
De tweede uitdaging is om de knikker door hem omhoog te laten gaan. Krijgen jullie het voor elkaar om 
de knikker niet alleen naar beneden te laten gaan maar om hem ook weer te laten stijgen? Voeg een 
stijging toe aan jullie knikkerbaan. Hij moet daarna natuurlijk wel weer verder gaan in de baan. Voor 
elke centimeter die de knikker stijgt krijgen jullie een punt. Het maximaal aantal punten is 10. 

Uitdaging 3 (gemiddeld) 
De derde uitdaging is wat lastiger dan de eerste twee. Het is de bedoeling om de knikker door een loo-
ping te laten gaan. Hoe groot de looping is mag je zelf weten. Het maximumaantal punten voor deze 
opdracht is 20. 

Uitdaging 4 (moeilijk) 
De vierde uitdaging om een baan te maken die meer dan 250 centimeter lang is. Het maximumaantal 
punten voor deze opdracht is 30. 

Uitdaging 5 (moeilijk) 
De laatste uitdaging is om de brug een hoogteverschil van 150 centimeter te laten overbruggen zonder 
dat de knikker ergens ongecontroleerd hard gaat. Let op! De coach bepaald wat ongecontroleerd is. 
Overleg dus vaak met je coach. Het maximumaantal punten voor deze opdracht is 30. 

Ruimte voor eigen uitdagingen 
De eigen uitdaging moet besproken worden met de coach. 
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5 Eindopdracht = Creatieve opdracht 
Geschatte tijd Eigen invulling  
Niveau Verdieping (extraatje) 
Werkvorm Leerstijl 
Practicum Doener 
Problemen analyseren, verbeteringen bedenken 
en toepassen 

Dromer/Denker/Beslisser/Doener 

Zoekwerk internet Doener 
 

Achtergrondinformatie voor de leerkracht 
Tijdens de eindopdracht moeten de kinderen een maquette bouwen. Een maquette is een versie van 
een gebouw of gebied op schaal. Meestal gemaakt van makkelijk bewerkbaar materiaal. Op school kan 
je hiervoor karton goed gebruiken. Het is hierbij de bedoeling dat de leerlingen creatief aan de slag 
gaan.  

Hulpmiddelen en benodigdheden 
• Presentatiemateriaal: Constructies lesstof eindopdracht.pptx GoDare 
• Schrijf en tekengerei School 
• A4 of A3 vellen karton of dunnen platen piepschuim School 
• Kranten School 
• Plakband/lijm School 
• Kosteloos materiaal School 
• Snijmatten en hobbymesjes / scharen School 

Lesstof 
Maak een maquette. Gebruik de dingen die je hebt geleerd tijdens de lessen en de workshops. Foto’s 
van de resultaten krijgen we graag binnen via godare@lely.com.  

Dia 2 heeft een aantal foto’s van voorbeelden. Deze kan je laten 
zien. 

Veel succes! 

 

  

mailto:godare@lely.com
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5.1a Challenge: School 
Niveau: gemiddeld 

Je eigen school. Misschien ben je er pas net begonnen en misschien loop je er al meer dan 8 jaar rond. 
Vandaag ga je er eens anders naar kijken dan normaal.  

De opdracht is als volgt:  

Maak een maquette van je eigen school.  

Waar moeten jullie op letten: 

• Wat zijn de maten van het gebouw? Lengte, hoogte, breedte? 
• Zijn er misschien nog bouwtekeningen? 
• Waar zitten ramen en deuren? 
• Hoe zorg je ervoor dat de lokalen niet instorten? 
• Denk je aan de details? 

Wat kan jullie helpen? 

Zoek op internet naar voorbeelden van maquettes van scholen. 

Om een duidelijk beeld van je school te krijgen kan je natuurlijk naar buiten, maar je kan ook op inter-
net zoeken. 

5.1b Challenge: Lely Campus 
Niveau: moeilijk 

Help! De vastgoedontwikkelaar van Lely is de maquette van de Lely Campus kwijt. Hij wil de kantoren 
graag uitbreiden maar daarvoor moet hij met een maquette naar de architect. Lukt het jullie om een 
maquette te bouwen van de Lely Campus? 

Waar moeten jullie op letten?  

• Twee bruggen. In binnen de kantoren kan je via twee bruggen heen en weer lopen. Hoe zorg je 
ervoor dat ze sterk genoeg zijn? 

• Parkeerdek. Op het dak van de kantoren kan je parkeren. Hoe zorg je ervoor dat er heel veel speel-
goedauto’s op jullie maquette kunnen staan? 

• Overstek. Sommige delen van het kantoor steken uit. Hoe kan het dat dit niet afbreekt?  

Wat kan jullie helpen?  

Zoek op internet naar foto’s en video’s om een indruk te krijgen van de Lely Campus. 
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Bijlage 
Maak een stevige tafel van krantenpapier 
Ontwerp en bouw een tafel van krantenpapier. Zorg ervoor dat de tafel minimaal 20cm hoog is en sterk 
genoeg om een zwaar boek te dragen.  

Benodigde materialen 
• Stuk karton (215mm x 280mm) t.b.v. het tafelblad 
• Zwaar boek 
• Plakband 
• 8 vellen krantenpapier 

Brainstorm & Ontwerp 
Bekijk het materiaal en beantwoord de onderstaande vragen. Daarna maak je een schets van je ideeën 
op een vel papier of in je schrift. 

5. Hoe kan je een stevige buis maken van een stukje krantenpapier? (Deze uitdaging maakt gebruik 
van buizen omdat deze meer kracht kunnen houden dan alleen een vel papier) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

6. Hoe zorg je ervoor dat deze buizen samen een sterke en stabiele tafel wordt? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

7. Hoe kan je voorkomen dat de poten buigen of verdraaien? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

8. Hoe recht (waterpas) en hoe groot moet de bovenkant van de tafel zijn om een zwaar boek te til-
len? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Bedenk en schets hieronder een ontwerp voor het tafeltje.  

Brainstorm en ontwerpruimte 
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Bouw, test, evalueer en verbeter 
Gebruik de materialen om jouw tafel te maken. Test het door er voorzichtig een zwaar boek op te leg-
gen. Het zou kunnen dat de test een resultaat geeft dat niet de bedoeling was. Als dit gebeurt, dan 
geeft dat een kans en is het geen mislukking. Als engineers een probleem oplossen, proberen zij ver-
schillende ideeën uit. Zij leren van de resultaten en proberen iets anders. Bekijk dus goed waar het pro-
bleem zit en verbeter je ontwerp. Bijvoorbeeld, als: 

• De papieren buizen losrollen, rol ze opnieuw strak op. Een buis verdeelt namelijk het gewicht van 
een voorwerp over heel de buis. Zodra men tafels, gebouwen of bruggen ontwerpt, is krachtver-
deling een onderwerp waar men zorgvuldig over nadenkt. 

• De poten buigen of verdraaien, zoek naar een manier om de poten te stabiliseren en te ondersteu-
nen. Controleer of de tafel recht staat, niet te hoog is, of de poten zijn beschadigd of niet goed 
worden ondersteunt.  

• Een buis knikt als er gewicht op wordt gezet, ondersteun of versterk de zwakke plek. Gebruik een 
buis met een grotere diameter of een dikkere wand. Als de buis erg beschadigd is, vervang deze 
dan. Bekijk ook goed de gebruikte vormen in de constructie.  Een deuk, vouw of drukpunt brengt 
meer spanning op andere plekken en maakt de constructie zwakker. 

• De tafel stort in, maak de basis zo stevig mogelijk. Een tafel met meerdere driehoekige vormen 
blijken veel sterker te zijn. Bijvoorbeeld een vakwerk. Dit is een groot sterk framewerk. Het is ge-
maakt uit korte delen die in driehoekige vormen zijn verbonden. Engineers gebruiken vaak een 
vakwerkconstructie in bruggen, gebouwen en torens. 

Brainstorm en ontwerpruimte 

Voorbeeld van een vakwerk 
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