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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 2 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 Leerdoelen 
• Ik leer verschillende materialen kennen en ik kan hun eigenschappen benoemen. 
• Ik ken verschillende verbindingsmaterialen en kan de voor- en nadelen noemen. 
• Ik weet wat de volgende termen betekenen binnen de constructieleer: 

o Sterk 
o Zwak 
o Licht 
o Zwaar 

1.2 Constructie Brainstorm 
Schrijf hieronder de definitie van een constructie: 

 

 

 

We willen eerst voorkennis testen. Schrijf en teken in onderstaande mindmap de dingen waarvan jij 
denkt dat het meewerkt aan een stevige constructie, bedenk ook waarom. Denk in ieder geval aan de 
volgende termen: ‘vorm’, ‘materiaal’, ‘profielen’ en ‘verbindingen’. 

  

Stevige  
constructies 
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1.3 Enkele materialen leren kennen 
De leerkracht verdeelt de klas in groepjes van 5 leerlingen. Ieder groepje krijgt 5 soorten materiaal met 
een afmeting 100x100x10: 

• Kunststof (strip) 
• Metaal (strip) 
• Hout (lat) 
• Rubber  
• Gips 

Vergelijk de materialen met elkaar, welke verschillen voel, weet of zie je?  

 

 

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

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

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

Materiaal      

 

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

Materiaal      

 

1.3.2 Bedenken/inbeelden 
Zet voor de volgende kenmerken de gegeven materialen in de juiste volgorde: 

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

Materiaal      

 

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

Materiaal      

 

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

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

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

Materiaal Kunststof IJzer Hout Rubber Gips 

Grondstof      

 

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      

 

Welke toepassing kan je bedenken en waarom?  

Materiaal Toepassing Waarom? 

Kunststof   

Metaal   

Hout   

Rubber   

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

Oplossing Voordeel Nadeel 
   

   

   

   

 

1.3.4 Massief materiaal 
Wat is het nadeel is er als alle constructies van dik massief ijzer 
wordt gemaakt?  
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1.4 Kennismaken met constructies 
Welke constructies ken je? 

 

 

Waar moeten de meeste constructies aan voldoen? 

 

 

Een constructie heeft te maken met 3 ’S-sen'. Waar staan deze 3 ’S-Sen’ voor? Verbind iedere ‘S’ met 
een plaatje en geef een voorbeeld met een loopplank over een slootje (A): 

• S__________ (Plaatje __): ________________________________________________________ 
• S__________ (Plaatje __): ________________________________________________________ 
• S__________ (Plaatje __): ________________________________________________________ 

 

 

Welke krachten kunnen in een constructie ontstaan?  
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1.5 Krachten 
Wat gebruik je om een voorwerp te verplaatsen?  

 

 

Wat merk je als een kist tijdens het rijden gevuld wordt met zand?  

 

 

Kan je kracht zien?  

 

 

Wat gebeurt er als er aan beide kanten net zo hard geduwd of getrokken wordt?  

 

 

Wat voel je in dat geval en wat is het resultaat? 

 

 

 

Verdieping: Dwarskrachten 

 

Wat gebeurt er met de plank als het karretje over de plank rijdt?  

 

 

 

Waarom zakt de plank door?  
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Schrijf in je eigen woorden op wat er wordt bedoeld met ‘dwarskracht’. Maak er een tekening bij als dit 
helpt. 

 

 

 

  

Ruimte om te schetsen 
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1.5.1 Touw 
Onderzoeksvragen 
1. Bij welke actie is het touw goed te 

gebruiken: Bij het trekken of bij het 
duwen?  
 

2. Met welke kracht kan het touw 
goed worden gebruikt? Trekkracht 
of duw-/drukkracht? 
 

3. Met welke kracht kan je er niets mee? Trekkracht of duw-/drukkracht? 
 

4. Is het materiaal flexibel of stijf? 
 

 

Conclusie 
 

 

 

 

Verdieping 
Wat gebeurt er met het touw als je té hard trekt? 

 

 

 

Wat pas je aan om harder te kunnen trekken?  
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1.5.2 Bezemsteel 
Onderzoeksvragen 
1. Met welke kracht kan de bezemsteel gebruikt worden? 

Trekkracht of duw-/drukkracht? 
 

2. Wat gebeurt er met de bezemsteel als je trekt?  
 

 

3. Wat gebeurt er met de bezemsteel als je duwt? 
 

 

4. Is het materiaal flexibel of stijf? 
 

 

Conclusie 
 

 

 

 

Verdieping 
Wat gebeurt er met de vorm van de bezemsteel als je ermee duwt? 

 

 

 

Wat gebeurt er met de vorm van de bezemsteel als je ermee trekt? 
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1.5.3 Spons  
Onderzoeksvragen 
1. Welke kracht zet je op de spons? Trekkracht of 

duw-/drukkracht? 
 

2. Wat zou er gebeuren als je aan beide zijden van 
de spons trekt?  
 

3. Bij welke kracht gaat de spons kapot? Trekkracht 
of duw-/drukkracht? 
 

4. Is het materiaal flexibel of stijf? 
 

 

Conclusie 
 

 

 

 

Verdieping 
Wat gebeurt er met de vorm van de spons als je deze samenknijpt en weer loslaat? 

 

 

 

Welk materiaal kan wel (beter) worden gebruikt bij trekkrachten dat vervormd en weer terugkomt in de 
oorspronkelijke vorm? 
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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?  

 

Waarom denk je dat? 
 

 

 

 

 

 

 

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? 

 

 

 
Vergelijk dit antwoord met jouw verwachting, wat vind je hiervan?  
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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?  

 

 

 
Waarom denk je dat? 

 

 

 
 

 

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

 

  



 

 17 

Bouwinstructie 

 1 

 2 
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 3 

 

Laat de kogels rollen en controleer jouw antwoord op de vraag: Welke kogel zal nooit winnen? 
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2.3 Altijd hetzelfde resultaat? 
Voorbeeld 
Kijk goed naar de baan op het voorbeeld: Verwacht je hier altijd hetzelfde resultaat? 

 

 

 

 

 

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? 

 

 

 
Herken jij een ritme in de uitkomsten? 
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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: 

Ruimte om te schetsen 
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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 
• Ik kan profielen benoemen en deze schematisch tekenen. 
• Ik weet met welke vormen ik een stevige constructies kan maken. 
• Ik kan een stevige constructies maken van krantenpapier 
• Ik kan vooruitkijken en constructies bedenken met oorzaak-gevolg principes 

3.2 Vormen 
Welke constructievormen ken je? 

 

 

 
Welke gebruikte vormen herken je in de Eiffeltoren? 

 

 

 
Ken je nog meer bouwwerken met verschillende en/of bijzonder constructievormen? (Tip: Je kunt op 
internet op zoek naar bouwwerken.) 
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3.3 Staf, kokers, buizen en profielen 
3.3.1 Verbind het plaatje met de goede naam. 

 

 

• Buis 

 

 

• Hoeklijn/L-profiel 

 

 

• I-profiel 

 

 

• H-profiel 

 

 

• Staf 

 

 

• T-profiel 

 

 

• U-profiel 

 

 

• Koker 
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3.3.4 In de klas 
In de klas zijn ook profielen aanwezig. Kunnen jullie ze vinden? 

 

 

 

3.3.5 Waar gebruik je wat voor 
Jullie hebben verschillende profielen gekregen. Waar zouden deze verschillende profielen nog meer ge-
bruikt kunnen worden? 

 

 

 
Ken je nog meer soorten profielen? (Tip: zoek op internet) 
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3.4 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. 

1. 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) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

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

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

4. 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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3.5 Rube Goldbergmachine schetsen 
Een Rube Goldbergmachine is een kettingreactie. Zoals op Wikipedia staat:  

Een Rube Goldbergmachine, genoemd naar de Amerikaanse cartoonist Rube Goldberg, is een complex ap-
paraat dat een zeer eenvoudige opgave onnodig langzaam, indirect en omstandig uitvoert. Daarbij worden 
verschillende delen (bijvoorbeeld conservenblikken, kogels en bindtouw, enz.) zo opgebouwd, dat ze een 
kettingreactie geven die uiteindelijk helemaal aan het eind zijn doel bereikt. 

Hieronder staat een voorbeeld van een  zelfwerkend servet: 

 

Maak een Rube Goldbergmachine of een onderdeel voor een Rube Goldbergmachine. 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 blijven. 
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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) 
• X-Verbinding (paars) 
• 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 
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.  

Veel succes! 

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. 

mailto:godare@lely.com
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