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Woord vooraf

‘De vlam in de pan’… dat is van bij het ontwerp de ambitie van het project Dorp‐op‐School.
In de 2 voorbije schooljaren is het in 65 scholen en zowat 600 klassen uitgerold. Dankzij de
betrokkenheid en inzet van zo’n 600 meewerkende leerkrachten en bijna 10 000 leerlingen, de één al
wat meer dan de andere, kunnen we met enthousiasme besluiten: het DOS‐concept werkt!
De formule is tegelijk grensverleggend en eenvoudig: een plaat met standaardafmetingen (122 cm op
244 cm) is de ‘drager’. Daarop verrijst gaandeweg een maquette (van een dorp of andere site). Twee
pijlers schragen deze leeromgeving: de uitdaging om zoveel mogelijk technologische toepassingen in
de maquette te verwerken en een vorm van begeleiding die 100% inzet op de ondernemingszin van
de leerling als individu en als groep.
In dit rapport vind je alles wat je nodig hebt om in je school een Dorp‐op‐School project op te starten
en te ondersteunen. Niet alleen hoe je eraan begint en welke bakens je voor en met leerlingen uitzet,
ook de manier waarop eindtermen/kendoelen in het ‘open framework’ op volwaardige wijze aan de
aan de orde komen als een ‘emergent curriculum’.
Voor het techniek‐luik ontdek je ook de manieren waarop leerlingen naast de plaat kunnen
onderzoeken en experimenteren en hoe ouders en ondernemers van buiten de school een actieve
rol opnemen. De technische fiches die we van de meest inspirerende platen maakten tonen hoeveel
technisch (be)denkwerk in de maquette verwerkt zit.
Laat u door Dorp‐op‐School inspireren om met kinderen op school een ultra krachtige leeromgeving
te scheppen waarin ze aan de grens van hun mogelijkheden worden gebracht en waarbij een brede
waaier van talenten, soms voor het eerst, het licht kunnen zien….

Veel succes!

Prof. Ferre Laevers (CEGO) en Jo Decuyper (RvO‐Society)
Projectpromotoren
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Bouwstenen voor Dorp op school

Bouwstenen voor “Dorp op school”
1.

Inleiding

In deze ‘bouwstenen voor Dorp op school’ willen we aan de hand van praktijkvoorbeelden
enkele ideeën, suggesties, voorbeelden aanreiken om je op weg te zetten in het project ‘dorp
op school’.
Vanuit de evaringen in andere DOS-scholen hebben de DOS-coaches een goed beeld op
welke manier schoolteams aan de slag gingen met het project. Aan de hand van deze
voorbeelden zetten we schoolteams op weg en hebben we deze ‘bouwstenen’ uitgewerkt.

2.

Opzet van het project

Doelen
- werken aan nieuwe eindtermen techniek
- sociale vaardigheden ontwikkelen
- ondernemingszin stimuleren
- talenten ontdekken bij kinderen
- techniciteit van de leerlingen verhogen
- ‘samen’ ondernemen met de omgeving
- vakoverschrijdend werken
Dorp-op-school krijgt vorm als een project om de volgende redenen:
- Totaliteitsonderwijs: vertrekken van een geheel net zoals de realiteit
- Vakoverschrijdend werken
- Aanscherpen van de motivatie van kinderen
o Zelfvertrouwen: kinderen voelen waar ze goed in zijn
o Ruimte voor inspraak
o Sociale vaardigheden
o Fundamenteel leren
o Betrokkenheid
o Creativiteit en Zelfsturing
“Projectwerk is een aaneenschakeling van intrinsiek gemotiveerde activiteit van leerlingen,
gericht op het ontdekken en exploreren van een brok realiteit. Het ontstaat wanneer kinderen
op bepaalde vragen, onderwerpen, thema’s of problemen stoten die hen sterk aanspreken. Het
krijgt vorm doorheen een cyclische beweging van onderzoek (verkenning) en rapportage
(verwerking).” (Laevers, 1994)
De bakens
- Alles gebeurt op een ‘plaat’ met als afmetingen 2,44 x 1,22 m (= standaardplaat).
- Kostprijs: alles mag niet meer dan € 150 kosten (deze krijg je bij aanvang van het
project)
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-

De maquette is het idee, concept en werk van de kinderen.
Functionaliteit: het moet werken!
Eindpresentatie: de leerlingen maken een filmpje dat zich afspeelt op de maquette.

Sterren
Het is belangrijk om doorheen het project te blijven stilstaan bij de 5 sterren. Af en toe even halt
houden en je de vraag stellen: hebben we voldoende aandacht voor de verschillende sterren?
Komen alle sterren aan bod?
Nog even een overzichtje:
Eerste opdracht, eerste ster: het concept, het idee
- Wat willen jullie gaan maken? Een dorp? Een bedrijf? Een pretpak?
De school?…
- Welke technieken willen jullie in het project verwerken?
- Welke nieuwe zelfbedachte technieken zal je in het project
verwerken? Hoe zal dit er allemaal uit zien?
- En kunnen jullie dit ook echt laten werken?
Vertrek steeds vanuit de realiteit en maak er een ecologisch
bouwproject van! Denk goed na over de haalbaarheid, en over de
kostprijs…
Tweede opdracht, tweede ster: plannen en budgetteren
Nadat jullie een goed idee hebben moeten jullie gaan plannen. Wat moet
er allemaal gebeuren?
Wat hebben jullie daarvoor nodig? Wat moeten jullie daar voor kunnen
en kennen?
Waar kunnen jullie leren hoe jullie iets moeten doen en wie kan daarbij
helpen?
Hoe kunnen jullie daar anderen, broer of zus, ouders, bedrijven, … bij
betrekken? Wie gaat wat doen?
Hoe gaan jullie de andere klassen betrekken bij de uitvoering, welke
deelopdrachten kunnen zij uitvoeren?
Waar halen jullie de materialen? Wanneer moet wat klaar zijn?
En bij een goed plan hoort een goede budgettering. Het hele project mag
maximaal 150€ kosten.
Welke materialen moeten worden aangekocht? Welke andere kosten zijn
er?
Het organiseren van activiteiten om extra geld in te zamelen voor het
project is uit den boze.
Vraag je eerder af waar en hoe jullie kunnen werken met
recuperatiemateriaal?
Daarnaast berekenen jullie ook wat één en ander zou kosten of
opbrengen wanneer jullie project in realiteit zou worden uitgevoerd.
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Derde opdracht, derde ster: de realisatie
Maak op een standaardplaat (2,5m x 1,25m) een maquette van jullie
‘dorp’ dat qua structuur en functioneren de werkelijkheid zoveel mogelijk
benadert.
Als je bij het 'concept' koos voor een dorp, een bedrijf, een pretpak, de
school …moet dit natuurlijk ook.
Hou bij de realisatie rekening met de ontwerptekeningen die je maakte
voor de maquette.
Misschien kan alles niet op je maquette omdat je experimenteert met een
groter model.
Met fotoreportage, videoprojectie, of foto's in een
powerpointpresentatie… link je dit later aan de maquette.
Zo kun je ook een aantal experimenten doen 'naast de plaat'.
Vierde opdracht, vierde ster: de evaluatie bestaat uit twee delen.
Vooreerst is er de evaluatie van het bouwproject. Hulpvragen hierbij: Wat
was jullie plan? Hebben jullie gewerkt volgens het plan, en zo neen:
waarom niet?Hoe hebben jullie dan wel gewerkt? Wat was het resultaat?
Wat was gemakkelijk, wat was moeilijk? Waarom?Wat ging goed, wat
liep mis? Waarom? Hoe voelde je je daarbij? Wat zou je de volgende
keer anders doen? Waarom?
Daarnaast is er de evaluatie van al het geleerde: toon wat je hebt
geleerd. Heb je bij jezelf nieuwe talenten ontdekt? Gebruik hiervoor deze
USB-stick waarop je alle mogelijke bewijsstukken bewaart van wat je
hebt geleerd.
Die bewijsstukken kunnen zijn: verslagen, beeldmateriaal, toetsen,
reflecties, feedback van een bedrijfsleider,
feedback van ouders, zelfevaluaties, groepsevaluaties, ...
Vijfde opdracht, vijfde ster: de presentatie. Ook deze opdracht bestaat uit
twee delen.
Eerste deel: jullie tonen voortdurend de vorderingen van jullie project en
alles wat hier mee te maken heeft. Hiervoor kunnen jullie een logboek
bijhouden. Jullie kunnen ook teksten en beeldmateriaal plaatsen op een
website.
Tweede deel: op het einde, als alles klaar is, maken jullie een verhaal dat
zich in jullie ‘dorp’ afspeelt. Dit verhaal verwerken jullie in een kort-film.
Deze film en jullie maquette tonen jullie op een afsluitdag aan alle
betrokkenen.
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3.

Aan de slag met het schoolteam

Vooraleer DOS aan de kinderen wordt voorgesteld moet het schoolteam op de hoogte worden
gebracht.
Volgende punten kunnen aan bod komen:
• Toelichting DOS-project
• Visie op techniek (zie projectbeschrijving)
• Visie op ondernemen (zie projectbeschrijving)
• Hoe sta ik in de klas als coach (zie verder in dit document)
Om het beeld van het werken binnen DOS te verscherpen kunnen de leerkrachten zelf
ondervinden wat de kinderen zullen moeten doen. Leerkrachten worden op pad gestuurd, net
zoals de kinderen later zullen doen, met een fototoestel. Ze kijken door een technische bril en
ontdekken techniek rondom hen. Vervolgens gaan ze met deze foto’s aan de slag met een
onderzoekskaart waarbij ze als start een ‘onderzoeksvraag’ formuleren en nadien overgaan tot
de vraag: “Hoe kan deze techniek gerealiseerd worden op de maquette?”.
Na deze inleiding wordt er een traject opgemaakt:
• Wanneer worden de kinderen uitgedaagd?
• Wie doet de uitdaging?
• Wie is/zijn de trekkersklas(sen)?
• Hoe organiseren we praktisch de brainstorm voor het ‘idee’?
• Hoe organiseren we de inbreng van de andere klassen?
• Waar en hoe geven we DOS een plaats binnen ons programma (emergent curriculum,
timing in week, schooljaar)
• Naar welk afsluitend (toon)moment kunnen we toeleven (=deadline)?
VALKUIL 1: We merken dat de DOS-trekkersklas(sen) soms veel hooi op de
vork nemen en het project zien als een extra belasting. Denk aan het emergent
curriculum en aan de mogelijkheid om onderaannemers (inbreng andere
klassen) in te schakelen. Goede werfleiders delegeren immers een aantal zaken
in onderaanneming.
VALKUIL 2: Idee, brainstorm en planning van uitbesteding mag niet in de
leraarskamer gebeuren! Enkel de aanpak wordt uitgestippeld. De kinderen van
de trekkersklas worden aangesteld als werfleiders, niet de leerkrachten. De
kinderen bepalen wat er op de plaat komt en wie welk onderzoek zal opnemen,
uiteraard onder begeleiding van hun coach!
VOORBEELD : “In september werd de hele school uitgedaagd om hun dorp-opschool te bouwen op een plaat. Onmiddellijk na de uitdaging werd er in alle
klassen een brainstorm gehouden: “wat is er allemaal in een dorp?” In elke klas
werd een verslaggever aangeduid die alle ideeën noteerde.
Na de opsplitsing in de verschillende klassen kwamen de kinderen terug samen
in grote groep. In de grote zaal hingen allemaal lege flappen op. Alle ideeën
werden voorgesteld door een woordvoerder van elke klas. De ideeën werden gebundeld en
geordend op een flap volgens de locatie in het dorp (vb. de bakkerij en de kerk, die vlakbij
elkaar gelegen zijn, kwamen op eenzelfde flap). Vervolgens mocht elke klas een flap kiezen en
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gingen ze op stap in het dorp met een fototoestel naar de plaatsen die op de flap stonden
geschreven. Zo ging er een klasgroep naar de fontein en het park. Ze trokken foto’s en keken
in hun omgeving naar alles waar volgens hen techniek in zat. De flap werd aangevuld. De
volgende dag werden de bevindingen voorgesteld aan de andere klassen onder de vorm van
een presentatie. De trekkersklas besliste uiteindelijk wat er zou uitgewerkt worden op de plaat
en bracht al deze dingen aan op de werkmuur. Elke klas kon een onderzoek kiezen en ging
aan de slag. Na hun onderzoek brachten ze verslag uit aan de trekkersklas.”

4.

De uitdaging aan de kinderen

De uitdaging is de katalysator voor het DOS-jaar in de school! Het is heel belangrijk dat deze
aanslaat bij de kinderen. Het bepaalt voor een groot stuk de motivatie over de hele lijn: waarom
zijn we nu weer een dorp aan het bouwen op deze plaat?
Enkele tips:
• De uitdaging wordt best gedaan door een belangrijk persoon die impact heeft op
de kinderen: een Very Important Person
• De uitdager moet een sterk verhaal hebben dat de kinderen direct aanzet om te
willen meewerken!
• Diezelfde uitdager komt best tussentijds nog poolshoogte nemen in de school:
“Hoe ver staat het met het project?” Eventueel kan de uitdager enkele ‘sterren’
uitdelen aan de kinderen: Proficiat, jullie hebben een super CONCEPT bedacht!
Jullie verdienen de eerste ster!
• Op het afsluitend moment (toonmoment) wordt officieel een brevet van 5sterren-klas uitgedeeld door de uitdager.
4.1 Een filmpje als de uitdaging
Op de DOS-website vind je een filmpje waarin ‘Professor Vital’ de kinderen uitdaagt. Dit filmpje
kan je eventueel gebruiken bij de uitdaging. Het is aangewezen om ‘Professor Vital’ dan ook
tussentijds te laten langskomen op de school om sterren uit te delen en de kinderen te
bevestigen. Iedereen kan zich transformeren in professor Vital door een witte jas aan te
trekken, een zwarte bril en een helm op te zetten.
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“De architect van de school kwam de speelplaats opgereden in een auto
met een loeiende sirene. Hij deed een toespraak voor de hele school: hij
moest van de burgemeester iets ‘nieuws’ maken van hun dorp, het dorp in
een nieuw kleedje steken. Hij daagde de kinderen uit om hem te helpen!
Ze moeten een plaat zoeken van 2,44m op 1,22m en daarop hun (nieuw)
dorp in miniatuur bouwen. Zoveel mogelijk moet echt werken!”
“Burgemeester Peter Vanvelthoven heeft de kinderen van onze school van harte
proficiat gewenst met de maquette 'Lommel pure energie' die volledig op zonne-energie
werkt. Hij had er veel van verwacht omdat de kinderen van in het begin erg enthousiast
aan de slag wilden maar het resultaat overtrof zijn stoutste verwachtingen. De
burgemeester was zelf trots op zijn jonge stadsgenoten en het talent dat ze getoond
hebben.” (citaat van Danny Huysmans, 7 mei 2010, www.sintjan-lommel.be)

4.2 Een ‘Eén tegen allen’-techniekkwis als uitdaging.
Om kinderen warm te maken voor het project kan gebruik gemaakt worden van de
techniekkwis (zie bijlage). In deze kwis zitten denk-, opzoek- en doe-activiteiten in verband met
techniek, vroeger en nu. Kinderen zoeken in deelgroepjes oplossingen en presenteren deze
aan de volledige groep. Een jury beoordeelt of de opdracht geslaagd is en geeft telkens enige
toelichting. De aanwezigheid van iemand met een technische en/of wetenschappelijke
achtergrond is daarbij soms interessant.
Daarna wordt de uitdaging gedaan aan de hand van het filmpje of door een VIP.
4.3 Een inspiratiemap als uitdaging.
Een andere mogelijkheid om het project te starten is de ‘Inspiratiemap’ (zie bijlage)
Deze map behandelt zes thema’s waar we in onze samenleving mee te maken hebben en
waarbij techniek een belangrijke rol speelt. Deze thema’s zijn: gezondheid, energie, water,
communicatie, materialen en de cirkel van het leven.
Kinderen bespreken vooraf wat een bepaald thema voor hen betekent, ze zoeken antwoorden
op vragen die hierover gesteld worden en stellen zelf dingen in vraag. Vervolgens gaan ze op
pad en maken foto’s van plaatsen waar ze deze zaken terugvinden, om zo de ontwikkelingen
en noden beter te begrijpen.
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Een andere mogelijkheid is dat wordt gestart met het maken van foto’s van fascinerende
zaken, van dingen waar ze meer willen over weten. Ze bespreken de foto’s en linken ze aan
de verschillende thema’s. Vervolgens gaan ze aan de slag met de verschillende opdrachten.
Na deze startactiviteit kan dan de eigenlijke projectopdracht worden gegeven aan de hand van
het filmpje of door een VIP.
Wens je niet te starten met deze inspiratiemap, dan is het zeker nog interessant deze te
gebruiken op het moment dat een bepaald thema zich aandient tijdens de uitvoering van het
project (zie ook: emergent curriculum).
De inspiratiemap linkt inhoudelijk de onderzoekstopics van Imec
(Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum) op een natuurlijke, visuele en
laagdrempelige manier aan allerlei waarneembare objecten. Ze nodigt de
kinderen uit om op stap te gaan in het dorp en te observeren, te bevragen, te
noteren en te verzamelen. Zodoende ervaren de kinderen zelf de evolutie van
een agrarische leefgemeenschap naar een hoogtechnologische leefomgeving in
hun eigen dorp/stad. Die ervaring leert hen de actuele noodzaak te begrijpen
voor verder onderzoek en ontwikkeling in biomedische technologie, energie
technologie en informatie- en communicatietechnologie de 3
onderzoeksdomeinen van Imec.

5.

Van plan naar plaat

Op zoek naar een plaat
Voor de plaat in de klas is kan er al heel wat aan vooraf gaan:
- Welke soorten hout zijn er? Welke plank gebruiken we best?
- Wie kan ons iets over die verschillende houtsoorten vertellen?
- Wie gaat bij de houthandel enkele stukjes halen?
- Wie maakt een afspraak met de houthandel?
- Wie vraagt er transport voor de plaat?
Als de plaat gekozen, gevonden en getransporteerd is, komen de kinderen voor een nieuw
probleem te staan: waar gaan we de plaat zetten? We hebben geen extra lokaal in onze
school! Mooi zo, een nieuwe uitdaging voor ondernemers en creatievellingen die er vast wel
een oplossing voor vinden… Zoek samen met de kinderen naar een oplossing!

Enkele kinderen kwamen met de volgende ideeën:
“We zetten de plaat in de refter zodat we elke middag rond ons dorp kunnen
eten. Zo kunnen we nog verdere plannen maken en besprekingen voeren.”
“We zagen de plaat in stukken en maken op het einde de stukken terug aan
elkaar met scharnieren.”
“We hangen de plaat aan het plafond in de klas met een katrollensysteem aan
beide kanten. Zo kunnen we de plaat ophalen en aflaten wanneer we maar
willen!”
Hier krijgen we alweer een aanzet tot onderzoeksvragen: Hoe werkt een
scharnier? Hoe werkt een katrol? Welke zaag gebruiken we het best? Hoe
maken we een gat in de plaat?
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Plannen
Zoals reeds eerder vermeld is plannen een rode draad doorheen het DOS-project. Ofwel blijft
de planning bij de trekkersklas, bijvoorbeeld de trekkersklas houdt een brainstorm en werkt het
concept uit en gaat dan delegeren (= onderzoeksvragen uithangen aan de werkmuur) ofwel
vraagt de trekkersklas input door bijvoorbeeld een algemene brainstorm te organiseren in de
verschillende klassen en de verschillende ideeën te bundelen.
Materiaal verzamelen
Is een budget van 150€ haalbaar? Wij zijn overtuigd van wel. Er kan zeer veel gedaan worden
met kosteloos materiaal.
Elektrahandelaars hebben bijvoorbeeld heel veel isomo. Zij moeten zelfs betalen om het weg te
doen. Er zijn ook heel veel onderdelen te halen uit oude elektrische toestellen zoals restjes
elektriciteitsdraad, schakelaars, ...
VALKUIL: Bied niet onmiddellijk aan wat je zelf weet (welk materiaal het best
gebruikt wordt, waar dat te vinden is). Laat de kinderen erover nadenken! Laat
ze zelf zoeken naar oplossingen. Laat ze zelf handelaars, mensen contacteren
en de vraag stellen. Laat ze aan den lijve ondervinden waar ze welk materiaal
kunnen krijgen! Op deze manier creëer je leerkansen.
Tip: Maak samen met de kinderen een duidelijke inventaris van benodigd
materiaal. Geef vervolgens enkele dagen, een week de tijd om het materiaal te
verzamelen. Neem elke dag enkele minuutjes de tijd om het meegebrachte
materiaal te bekijken (Zijn deze schroeven dik genoeg? Hebben we hiermee
voldoende isomo voor onze berg?), een plaats te geven (kinderen organiseren
de materiaalhoek) en om de materiaallijst verder te overlopen (wie brengt een
groot karton mee? IJzerdraadjes? Batterij? 5 plastic flessen? Wie kan er bakstenen
meebrengen? Enz…). Zo vermijd je dat er iets ontbreekt op een gepland doemoment waardoor
het niet zou kunnen doorgaan.
Als er nieuw materiaal moet aangekocht worden, laat je dat zoveel mogelijk door de kinderen
doen: op het internet kunnen ze verschillende catalogi inkijken en zelfs online bestellen. Laat
ze prijzen vergelijken en een voorstel doen.
Techniek op en naast de plaat
Aan de slag met onderzoekskaarten:
Heel wat ideeën die op de plaat moeten komen zijn onderwerp van een ‘onderzoek’. Om de
leerlingen bij hun onderzoek te helpen zijn er enkele onderzoekskaarten uitgewerkt. Deze
onderzoekskaarten zijn te downloaden op de website.
Op de onderzoekskaart kunnen de leerlingen hun ‘onderzoeksvraag’ precies formuleren.
Daarna gaan ze ‘breed zoeken’: wat weet ik hier al over? Wie kan ons hierbij helpen? Waar
kunnen we hierover informatie vinden?
Na dit opzoekwerk gaan de leerlingen experimenteren: Hoe werkt dit echt? Hoe kunnen wij dat
realiseren? Hoe kunnen we dit realiseren op onze plaat ?
De leerlingen maken op basis van hun onderzoek een bepaalde keuze, stellen een
materiaallijstje op en maken een ontwerptekening. Tijdens een volgend DOS-werkmoment
bouwen ze hun realisatie op de plaat.
Nadien vergelijken ze hun realisatie met de realiteit: werkt het ook echt?
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VALKUIL: Wanneer kinderen gaan bouwen in miniatuur moeten ze altijd eerst
hun technische bril opzetten! Bijvoorbeeld: kinderen willen een grote kraan op
hun maquette. Ze gaan dadelijk aan de slag met hun materiaal. Ze maken uit
karton een balk en plakken er een kruispatroon op met stokjes. En voilà, de
kraan is klaar. De coach moet er hier op toezien dat kinderen weten waarmee ze
bezig zijn: hoe ziet een echte kraan eruit? Ga eens op zoek naar andere kranen:
is dat daar ook zo? Waarom zit de constructie zo in elkaar? Daag ze vervolgens
uit om de constructie analoog te bouwen zodat geëxperimenteerd wordt met de
techniek (cfr. werkwijze onderzoekskaarten). De valkuil is om te vervallen in een
knutselactiviteit.
Aan de slag naast de plaat:
Vele experimenten kunnen ook naast de plaat gebeuren. Kinderen kunnen bijvoorbeeld een
experiment uitvoeren om de werking van een watertoren te onderzoeken. Dit kan een
experiment zijn door de ganse klas, maar op de maquette ‘getuigt’ één watertoren van het
onderzoeksproces dat zich naast de plaat afspeelde.
Heel de klas doet een onderzoek naar het bouwen van een stevige brug: een groepje gaat
bouwen met rietjes, een andere groep met satéprikkers, bamboestokken, ... De kinderen
wisselen ervaringen uit en bespreken welke brug op de maquette komt.
In een zesde leerjaar haalden de leerlingen hun DOS-mapje boven: enkele
onderwerpen waren ‘ballonwagen’, ‘een brug bouwen’, ‘hoe maak je een
fontein’. Elk mapje bevatte opzoekwerk door de leerlingen, foto’s van het
onderwerp en doe-fiches die de leerlingen op het net vonden.
Al deze bundels samen waren voor de juf voldoende materiaal om een heel jaar
aan techniek te doen.
Ondernemen
Het DOS-project kadert in een ervaringsgerichte aanpak. Kinderen leren écht (fundamenteel
leren) als het zich situeert in de zone van naaste ontwikkeling. Met andere woorden: kinderen
doen ervaringen op en leren uit deze ervaringen. De kunst is om datgene aan te bieden dat
raakt aan hun ervaringsstromen op dat moment. Zo gaan de ervaringsstromen uitbreiden en
zetten ze een stap verder in hun ontwikkeling.
VALKUIL: Zie het niet te groots! Door op voorhand een mooi beeld te vormen
van de maquette die ‘af’ is, beperk je de leerkansen bij de kinderen. Je gaat met
andere woorden zonder het te weten sturen naar een bepaald resultaat. De
resultaatgerichtheid moet hier plaats ruimen voor het PROCES. Kinderen leren
door te onderzoeken, te experimenteren, te presenteren, te lukken en te
mislukken! Daar draait het om: hoge betrokkenheid, fonkelende oogjes, optimale
inzet!
Hoe weet je dat je goed bezig bent? Als de vlam in de pan zit en de kinderen hoge
betrokkenheid vertonen. Grijp de kans om de kinderen te leren kennen. Leer te zien waar ze
goed in zijn. Laat ze bijgevolg ook datgene doen en onderzoeken waarvoor ze gemotiveerd
zijn!
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Een “open framework”-model hanteren:
Kinderen leiden de werf! Zij bepalen wat er op de plaat komt en hoe ze daartoe geraken. De
realiteit zal de kinderen wel terugfluiten als ze op het verkeerde spoor zitten. Fouten maken
mag en moet zelfs als we willen dat kinderen echt leren.
Echte ondernemers zijn mensen met de nodige zelfsturing én creativiteit! Zelfsturing:
wilskracht, richting kiezen, scenario’s uitdenken en uitvoeren, afstand nemen. Creativiteit:
nieuwe ideeën genereren! Ze zijn gericht op hun doel en doen dan vanzelfsprekend beroep op
anderen: aan wie kunnen we wat vragen? Ze gaan gepaste onderaannemers zoeken.
Belangrijk is dat deze onderaannemers opgevolgd worden door de werfleiders.
VOORBEELD: we willen graag automatische straatverlichting: pas als er iemand
voorbij komt, moeten de lantaarnpalen licht geven. We schrijven dit op een
papiertje en hangen dat aan de werkmuur die speciaal opgericht is voor Dorp op
School, centraal in de hal van de school. Kinderen van andere klassen kunnen
dit onderzoek dan opnemen. We vragen hen om binnen de maand een eerste
verslag uit te brengen van hun onderzoek.
Een duidelijke taakverdeling is belangrijk voor een vlotte gang van zaken. Wie is organisator?
Verslaggever (logboek bijhouden)? Reporter (foto’s, filmpje)? ICT-man (update+aanvulling
blog)? Materiaalmeester? Wie is ankerpersoon voor de onderaannemers? Enz… Deze taken
kunnen opgenomen worden in een beurtrolsysteem.
Toonmoment
Toonmoment voor de klassen:
Het is belangrijk dat de verschillende klassen die aan het project meewerken op de hoogte
blijven van de ‘vordering van de werken’. Klassen zijn zo niet alleen met hun eigen ‘ding’ bezig
maar blijven ook betrokken met wat andere klassen doen.
Naar het einde van het schooljaar kun je in de school een toonmoment organiseren waarbij alle
klassen (om beurt) de maquette kunnen bezichtigen. Enkele vertegenwoordigers van de
klassen kunnen uitleg geven bij de verschillende ‘technische realisaties’ op de plaat.
Toonmoment voor de ouders:
Op dezelfde manier kan een toonmoment voor de ouders georganiseerd worden. Het is heel
belangrijk dat de ouders van bij het begin bij het DOS-project betrokken worden. Het zijn
belangrijke partners als het gaat om expertise in de klas halen, hulp bij een aantal activiteiten of
verzamelen van kosteloos materiaal.
Het project kan als ‘rode draad’ dienen doorheen het schooljaar: bij een startmoment van het
nieuwe schooljaar kan DOS gelanceerd worden, doorheen het schooljaar werken de
verschillende klassen eraan. Nadien kan het schoolfeest (op het einde van het schooljaar)
helemaal in het teken staan van DOS: tentoonstelling van de experimenten naast de plaat,
voorstelling van het DOS-filmpje, de Burgemeester (of de uitdager) die de sterren komt
uitdelen, ...
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6.

Emergent curriculum

Het werken aan Dorp op School leent zich perfect om te werken aan een hele reeks van
andere competenties. Het idee dat dit project ‘er bovenop’ komt en dus veel extra tijd vergt
wordt hiermee gedeeltelijk ontkracht. Door andere lessen te laten aansluiten bij de DOSactiviteiten sparen we heel wat tijd uit, tijd die kan worden uitgetrokken voor het werken aan
Dorp op School.
Voorbeeld: De plaat halen
Tijdens één van de startdagen vorig schooljaar werd door een leerkracht de
opmerking gemaakt, dat het halen van de plaat toch wel een serieuze
tijdsinvestering zou zijn. Een andere leerkracht merkte terecht op dat het halen
van die plaat aanleiding kan zijn voor heel wat andere lessen. Een korte
brainstorm leverde hetvolgende op:
• Nederlands: een brief schrijven naar de houthandelaar, een oefening in
telefoneren, spreekvaardigheid bij de houthandelaar
• WO-Natuur: soorten platen, soorten materialen
• Wiskunde: berekening van het volume en gewicht van de plaat,
• WO-Verkeer en mobiliteit:
o verschillende verkeerssituaties worden bekeken en besproken
o hoe worden platen getransporteerd, hoe gaan wij dit doen?
• WO-mens, maatschappij en ruimte: de wandeling op weg naar de
houthandelaar laat toe andere dingen te bezichtigen.
• WO-techniek: allerlei technische aspecten op weg naar en ter plaatse
• ICT en Brongebruik: opzoeken welke platen er zijn, gebruik van pc om een
houthandelaar te vinden, opzoeken van route via routeplanner.
• Vakoverschrijdende eindtermen: sociale vaardigheden
Deze korte brainstorming bracht op zeer korte tijd een veelheid aan
mogelijkheden om deze activiteit, het halen van de plaat, uit te breiden tot een
rijkdom aan leermomenten.
Dit werken met wat zich aandient noemen we werken met een emergent curriculum.
Het belangrijkste voordeel van dit werken met een emergent curriculum is wel de integratie van
de verschillende vakken. Leerstofelementen worden niet meer als losstaande dingen ervaren
maar krijgen betekenis. Het berekenen van het volume en het gewicht van die plaat wordt wel
echt wanneer je die plaat even later zelf moet gaan transporteren.
Uiteraard weet je als leerkracht niet altijd bij voorbaat wat zich allemaal zal aandienen. De
vrees bestaat dan dat bepaalde belangrijke leerstofelementen niet of veel te laat aan de orde
zullen komen. We willen hier benadrukken dat bij Dorp op School, waarbij wordt vertrokken
vanuit de werkelijkheid, zich ruimschoots mogelijkheden zullen aandienen. Kwestie van hierop
te vertrouwen en dit een beetje los te laten, maar gelijktijdig de kansen die zich aandienen te
leren zien en aan te grijpen.
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7.

De coach in het DOS-verhaal

De rol van de leerkracht tijdens een projectwerk verandert enigszins ten op zichte van een
klassieke les. De leerkracht is niet meer de vereenzelviging van de leerstof, maar hij/zij creëert
een context waarbinnen de kinderen zelf tot leren kunnen komen. We spreken van een
krachtige leeromgeving, met een veelheid aan materialen en mogelijkheden die de jongeren
zullen uitdagen om er mee aan de slag te gaan.
Een belangrijk kenmerk van een goede leerkracht-coach is wat men binnen het
ervaringsgericht onderwijs de ‘leerkrachtstijl’ noemt. Deze leerkrachtstijl omvat drie aspecten:
Stimulerende tussenkomsten
 Actie
 Denken
 Communicatie
Een oplossing die men zelf vindt schenkt meer voldoening en is zeker rijker als
leerresultaat, maar af en toe loopt de leerling vast. Welke tussenkomsten zetten hem
terug op gang, wat zet de leerling terug aan het nadenken?
Autonomie verlenen
 Keuzevrijheid respecteren
 Eigen strategie bepalen
 Eigen product uitwerken
 Medezeggenschap bij afspraken en grenzen (participatie)
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Dorp op School wil ondernemingszin van de kinderen bevorderen. Hiervoor moeten zij
volop creatief kunnen zijn en voldoende zelfsturing aan de dag kunnen leggen.
Dit vraagt dat we hen heel veel autonomie verlenen. Uiteraard weten wij vaak hoe het
moet en waarom de door hen voorgestelde oplossing niet zal werken, maar kinderen
leren meer door zelf op onderzoek te gaan, door zelf kunnen ervaren. Te snel met een
‘juiste’ of een ‘betere’ oplossing komen maakt dat leerlingen een afwachtende houding
gaan aannemen en zelf geen initiatief meer zullen nemen, met een dalende zelfsturing
als gevolg.
Anderzijds is het zo dat wanneer we kinderen aan hun lot overlaten, we al snel vervallen
in een ‘laissez-faire’ situatie waarbij nog weinig geleerd wordt. Vandaar dat op het juiste
moment een sturende ingreep verantwoord zal zijn. Bijvoorbeeld wanneer de kinderen
echt niet verder kunnen of wanneer een situatie onveilig wordt.
Input door de leerkracht mag, zolang we de leerkansen voor de kinderen niet
wegnemen.
Oog voor beleving







Gelijkwaardigheid en respect
Aandacht en affectie
Duidelijkheid omtrent eigen gevoelens
Waken over succeservaring en falen
Duidelijkheid over verwachtingen
Begrip tonen

Leren gaat samen met beleven. Het is dan ook van het grootste belang oog te hebben
voor deze beleving: Hoe voelt een leerling zich bij succes en mislukking, bij deze
samenwerking. We zien de jongere als een lerende en vooral als een volwaardig
persoon, we hebben respect voor wie hij is en voor wat voor hem waardevol en
belangrijk is. We verwijzen hier graag naar de grondhoudingen van een goede
begeleider: empathie, echtheid of authenticiteit (congruentie en transparantie) en
onvoorwaardelijk respect (aanvaarding).
Een voorbeeld van een coachende houding
Op één van de DOS-scholen begint de leerkracht, een juffrouw met bijzonder
weinig techniek-ervaring, de activiteit met een soort van briefing. Elke groep
licht toe wat zij die dag gaan doen, wat zij daar voor nodig hebben, hoe zij dat
hebben georganiseerd, waar ze hun informatie hebben gehaald enz. De
leerkracht peilt naar het geloof in de haalbaarheid, ze betrekt de rest van de
klas bij het verhaal. Ook op het einde van de les brengt de juffrouw de
kinderen weer samen om even te reflecteren op wat er gebeurd is: wat gingen jullie doen, is dat
gelukt, waarom wel of niet, hoe voelden jullie je daar bij, hoe zouden jullie dit eventueel anders
aanpakken een volgende keer... Ze laat de tijd om één en ander neer te schrijven in het
persoonlijke logboek. Vervolgens wordt de volgende activiteit voorbereid: wat willen jullie dan
doen, waarom dat, hoe gaan jullie dat doen, wat hebben jullie daar voor nodig, waar gaan jullie
dat vinden,bij wie gaan jullie hulp zoeken, wie brengt wat mee… Deze manier van werken
maakt dat de kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en dat zij zelden onvoorbereid
naar de activiteit komen. Schijnbaar wordt hier veel tijd verloren, maar de efficiëntie die
hierdoor wordt bereikt maakt dit ruimschoots goed.
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8.

De leerling in het DOS-verhaal
Eén van de leerlingen in een DOS-school (2e leerjaar) rijdt met mama (zelf
leerkracht in de school) in de wagen naar huis na schooltijd. Haar klas is de hele
dag op pad geweest in het dorp om op zoek te gaan naar techniek, oude
beroepen, straatnamen …
“Hé mama, we hebben vandaag niet aan onze bank gezeten en toch hebben we
veel geleerd!”

Tijdens het eindevent van het tweede DOS-jaar (1 juni 2011) komt één van de leerlingen naar
ons en geeft zijn ‘business-card’ aan ons. Hij stelt zichzelf voor als leerling van de Eurekaschool en vraagt of hij ons wat uitleg kan geven bij hun DOS-project.

De directeur van een DOS-school krijgt telefoon van het Glasmuseum. “Hier staat een meisje
voor de deur die om uitleg vraagt … wat moeten we daarmee?” Het meisje wilde uitleg over
‘glasblazen’ omdat ze lampen wilde maken voor hun straatverlichting.
We zien kinderen op verschillende manieren aan de slag gaan binnen het Dorp Op Schoolproject. Techniek en ondernemingszin zijn twee basispijlers van het project. Door aan
techniek te doen in de klas geven we de leerlingen kansen andere talenten te ontwikkelen. Het
geeft ons als leerkrachten de kans àndere talenten te ontdekken bij de leerlingen.
In de verschillende DOS-scholen hebben we – samen met de leerkrachten – talenten ontdekt
bij de kinderen. Leerkrachten waren zelf dikwijls aangenaam verrast: ik had nooit gedacht dat
mijn leerlingen dit zouden kunnen. Een duidelijk bewijs dat kinderen tot heel veel in staat zijn
‘als je ze maar los laat’. Dikwijls zijn wij als leerkracht zelf een ‘rem’ op hun creativiteit en
exploratiedrang omdat we zelf al zeggen ‘ik denk dat dat niet zal lukken’ of ‘doe het zo maar’.
Hoe komt het dat kinderen zo ‘groeien’ in dat dorp-op-school project?
In de projectbeschrijving staat dat ‘het idee, concept’ maar ook de realisatie op de plaat van de
kinderen moet komen. Dat de kinderen zelf kunnen kiezen waaraan ze willen werken draagt bij
tot hun welbevinden en betrokkenheid. Zelf hebben we vaak mogen zien met welk plezier en
betrokkenheid leerlingen aan de slag gaan wanneer ze worden aangesproken op hun talenten
of wanneer ze dingen kunnen doen die ze graag doen. In het DOS-project kwam iedereen zo
aan bod: verslagen maken, foto’s trekken, rekeningen bijhouden, hout bewerken, …
Door kinderen op deze manier aan de slag te laten gaan, ontwikkelen we hun creativiteit en
hun zelfsturing. Ze moeten zelf de ‘koe bij de hoorns vatten’ en creatieve oplossingen
bedenken of ‘out of the box’ leren denken.
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Creativiteit en zelfsturing bij de leerlingen.
“De beste ingenieurs zijn boerenzonen'' lazen we een tijd geleden in ‘De Standaard’. En dit kan
kloppen: zij komen op zeer jonge leeftijd in aanraking met allerlei machines en technieken, zij
zien hoe de dingen werken, ze proberen zelf uit. Deze jongeren ontwikkelen als het ware een
‘buikgevoel’ voor techniek en wetenschappen. Daarnaast ontwikkelen zij ook een zeer
belangrijke eigenschap: de ondernemingszin.
Ondernemingszin is een krachtige mix van creativiteit en zelfsturing: het vermogen om
grenzen te verleggen, te zien wat ‘nog niet is, maar zou kunnen zijn’ en dat ook te realiseren.

Creativiteit

Zelfsturing

De dispositie om als antwoord op een
(probleem)situatie vele unieke ideeën te
genereren op basis van verbeeldingskracht
en het vermogen om ver uit elkaar liggende
elementen met elkaar te associëren

De vaardigheid om de beschikbare
middelen in zichzelf en in de menselijke en
fysische omgeving op een wijze te beheren
die de hoogst mogelijke kwaliteit oplevert =
optimaal beheer van mogelijkheden
Zelfsturing is een competentie die boven de
andere competenties staat. Het is de
stuurcabine, het centrum van waaruit men zijn
leven en leren organiseert
Wilsfactor – Richting kiezen – Scenario’s
bedenken en uitvoeren – Evaluatie

Ondernemingszin = Creativiteit + Zelfsturing
De vaardigheid om in de situatie waarin je jezelf bevindt, ideeën te bedenken over mogelijke
kansen. Door optimale inzet van beschikbare middelen ben je in staat acties op te zetten die tot
de realisatie van waargenomen kansen leiden. Ondernemen is grenzen verleggen, iets nieuws
scheppen, iets duurzaams voortbrengen dat tot de kwaliteit van het leven bijdraagt.

In ‘Dorp op School’ geven we alle leerlingen de kans om de wereld van techniek en
wetenschappen te ontdekken. Tijdens de realisatie van hun project stoten zij op heel wat
problemen, waarvoor zij een oplossing moeten vinden. Ze gaan zelf op zoek naar hoe de
dingen werken en hoe ze worden gemaakt, ze bedenken eigen oplossingen, ze
experimenteren, realiseren en verantwoorden. Doordat de jongeren worden uitgedaagd zelf
creatieve oplossingen te vinden en daarin via de onderzoekskaarten en de coaching worden
ondersteund is dit een ideale manier om te werken aan ondernemingszin.
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Zelfsturing
Onder zelfsturing verstaan we:
- De mate waarin de leerling zichzelf bereddert om in een gegeven situatie de hoogst mogelijke
levenskwaliteit te bereiken.
- De mate waarin hij/zij de mogelijkheden in zichzelf en zijn/haar omgeving zo goed mogelijk
beheert.
De leerling kan keuzes maken, bezit het nodige doorzettingsvermogen, weet hoe zijn/haar
plannen te realiseren. Hij/zij voert ze daadwerkelijk uit en kan afstand nemen om te leren uit
ervaring.
Zelfsturing omvat 4 componenten
Zelfsturing omvat vier componenten. Als je binnen deze componenten de factor creativiteit
toevoegt, leidt dat tot ondernemingszin. Voor de volledigheid wordt hieronder het gehele
overzicht vermeld. Enerzijds zie je de componenten die vooral met zelfsturing te maken
hebben, anderzijds de toevoegingen vanuit ondernemingszin.
1. Willen
Om aan de slag te gaan moet men in de eerste plaats willen. Niet willen is niet altijd kwade wil.
Het heeft vaak te maken met een negatieve taakbeleving: "Ik kan dat nooit afkrijgen !", "Het zijn
weer zo'n moeilijke oefeningen !" De kinderen verwachten als het ware dat het toch niet zal
lukken, wat ze ook doen. Dus beginnen ze er ook niet aan: dat is veiliger.
Deze wilsfactor is de energieleverancier. Bij kinderen kan je hier naar kijken:

Warmlopen (ondernemingszin)

De leerling is gemakkelijk voor een initiatief te motiveren.
Hij/zij loopt gemakkelijk warm voor iets.

Impact willen
(ondernemingszin)

De leerling wil actie en effect ervaren, wil doorgaans iets
teweeg brengen. Hij/zij kan niet bij de pakken blijven
zitten en neemt graag initiatief

Doorzetten

De leerling wil iets dat opgestart werd, goed afwerken.
Hij/zij is bereid er de onprettige consequenties bij te
nemen en heeft er veel voor over om zijn/haar doel te
bereiken.
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2. Weten wat je wil, doelen stellen, richting kiezen
Deze component houdt in dat je voeling hebt met je interesses, dat je kunt kiezen en
beslissingen kunt nemen. Sommige kinderen hebben het daar heel moeilijk mee. Dat zie je
bijvoorbeeld al wanneer er geaarzeld wordt om een snoepje te moeten kiezen. Het duurt lang
voor ze gekozen hebben en eens gekozen hebben ze al vlug spijt dat ze het andere niet
gekozen hebben. Omgekeerd zie je soms leerlingen tijdens een atelier onmiddellijk voor een
bepaalde activiteit kiezen of kleuters onmiddellijk naar een hoek gaan. Het gaat om voelen wat
er in jezelf leeft en van daaruit een keuze kunnen maken.
Richting kiezen, je energie richten zie je zo:

Kiezen

De leerling voelt intuïtief aan waar hij/zij naar toe wil. Hij/zij
is zich bewust van wat hem/haar zint en niet. Hij/zij maakt
keuzes en beslist.

Gedreven (ondernemingszin)

Als de leerling zich in iets geëngageerd heeft (bijv. een
project) dan kan hij/zij het moeilijk loslaten. Hij/zij is er
constant mentaal mee bezig. Het neemt hem/haar in
beslag.

Inspiratie (ondernemingszin)

Ideeën over mogelijke initiatieven borrelen als vanzelf op bij
de leerling. Hij /zij ziet vaak originele mogelijkheden, doelen
en acties.
Uit: Procesgericht Kindvolgsysteem, CEGO
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3. Scenario’s bedenken en uitvoeren
Goed kunnen plannen vraagt een inloopperiode waar de kinderen met vallen en opstaan leren.
Falend zelfsturingsvermogen drukt zich hier uit in:
− niet kunnen starten,
− gebrek aan ‘orde’ in het handelen,
− ongeorganiseerd zijn,
− verward of chaotisch overkomen
− …
Dit zien we bv. bij kinderen die enthousiast een hoek invliegen maar daar direct ook stilvallen.
Scenario’s bedenken en uitvoeren zie je bij leerlingen als volgt:
Van start gaan, stapsgewijs
uitvoeren

De leerling kan bij vertrouwde opdrachten en situaties van
start gaan, zich de opeenvolgende stappen voor de geest
halen en ze na elkaar uitvoeren

Nieuwe scenario’s in de actie
ontwikkelen (ondernemingszin)

Bij nieuwe opdrachten en situaties kan de leerling vlot
starten. Hij /zij bedenkt al doende hoe hij/ zij te werk kan
gaan om het initiatief tot een goed einde te brengen.

Prioriteiten

Bij de uitvoering van een initiatief kan de leerling goed
onderscheiden wat belangrijk is en wat niet. Hij/zij voelt
spontaan wat eerst moet komen en wat later, wat zeker
afgewerkt moet zijn en wat niet

Alertheid, bijsturen en
zorgvuldigheid

Tijdens de activiteit is de leerling alert. Hij/zij heeft in de
gaten hoe het loopt, heeft oog voor details en stuurt zijn
werkwijze bij.

Breed vizier

De leerling kan meerdere acties of deelhandelingen tegelijk
overzien terwijl hij/zij bezig is. Hij/zij is bezig met iets en
houdt spontaan andere relevante dingen mee in het oog.
Tijdens de uitvoering kijkt de leerling vooruit. Hij/zij voorziet
hoe het verder zal aflopen, wat hij nodig zal hebben en
stuurt in functie daarvan bij.

Anticiperen

Originaliteit (ondernemingszin)

De leerling vertrouwt op zijn improvisatievermogen. Hij/zij
ziet meteen verschillende manieren om iets aan te pakken
en vindt originele oplossingen.

Flexibiliteit (ondernemingszin)

De leerling kan flexibel omgaan met onvoorziene
omstandigheden en plotse koerswijzigingen. Hij/zij weet
onverwachte mogelijkheden te benutten.
Uit: Procesgericht Kindvolgsysteem, CEGO
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4. Afstand nemen en reflecteren
Kinderen expliciet laten nadenken over hoe ze tewerk willen gaan / hoe ze bezig zijn / hoe ze
aan het werk zijn gegaan. Afstand nemen houdt in dat je leert uit ervaring:
− Ben ik wel goed bezig?
− Wat lukt /is gelukt en wat niet?
− Hoe komt dat?
− Wat kan ik anders doen? Waarom?
− Wat leer ik hieruit?
Afstand nemen zie je in het volgende:
Planmatigheid

Bij het uitwerken van grote complexe opdrachten vliegt de
leerling er niet meteen in. Hij/zij overdenkt strategisch wat er
bij komt kijken en hoe hij/zij te werk zal gaan. Hij/zij neemt
berekend risico.

Doelbewust zijn

De leerling kan aangeven wat hij/zij met zijn initiatieven wil
bereiken, waar de inspanningen toe moeten leiden en welke
resultaten hij/ zij wil halen.

Analyseren

Als iets niet lukt, dan blijft de leerling niet halsstarrig of
blindelings doordoen, maar hij/zij analyseert de situatie en
wijzigt zijn/haar koers.

Efficiëntie

De leerling vraagt zich regelmatig af of de geleverde
inspanningen in verhouding staan tot het beoogde resultaat.

Los kunnen laten

De leerling kan afzien van een idee of een project, waaraan
hij/zij gehecht is, als blijkt dat het weinig kans op slagen
heeft.

Evalueren

Na afloop beschouwt de leerling het resultaat van zijn werk
en kan kritisch aangeven of en in welke mate het doel
bereikt is.

Ervaringsleren

De leerling leert uit de opgedane ervaringen. Hij/zij kan
aangeven wat werkt en wat anders aangepakt moet worden
om met minder inspanningen en middelen meer te bereiken.
Uit: Procesgericht Kindvolgsysteem, CEGO
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Samengevat:
VIER COMPONENTEN VAN ZELFSTURING
Component 1:

‘willen’
zich achter iets kunnen zetten, kunnen volhouden en doorzetten

Component 2:

zelfstandig een doel kunnen kiezen
weten wat men wil, initiatief kunnen nemen

Component 3:

over handelingsschema’s beschikken
startscenario’s kunnen oproepen en in handelen omzetten

Component 4:

afstand kunnen nemen
uit de activiteit kunnen stappen om de afstand tot het doel in te
schatten, de neveneffecten te overzien en eventueel bij te sturen
Uit: Procesgericht Kindvolgsysteem, CEGO

Bouwstenen voor Dorp op school

9.

Portfolio

Als we in wikipedia opzoeken wat “portfolio” is lezen we dit:
Een portfolio, van het Latijn portare (dragen) en folium (vel papier) in het algemeen is
een verzameling van werken of verwezenlijkingen van een persoon.
Een portfolio wordt opgesteld als iemand een overzicht wil geven van zijn werk. Zo
vraagt men bij de toelatingsexamens voor het hoger kunstonderwijs in de fotografie een
portfolio (een selectie) van reeds gemaakte foto's. Ook als eindwerk in een hogere
opleiding kan gevraagd worden een portfolio samen te stellen. Het kan dan bijvoorbeeld
een verslag van de stage bevatten, naast een literatuurlijst en/of eigen ontwerpen of
realisaties.
Een ander voorbeeld is een portfolio van een fotomodel. Of een architect die zijn
realisaties samenbrengt om aan (toekomstige) klanten te laten zien wat soort werk hij
aflevert.
Tegenwoordig wordt er – om de haverklap – over portfolio gesproken dat het woord voor een
aantal mensen al een negatieve bijklank heeft. Welk beeld hebben ze dan van ‘portfolio’?
Vanwaar die weerstand tegen een portfolio?
Als oma’s met elkaar aan het ‘kletsen’ zijn halen ze wel eens hun ‘stoef-boekske’ boven: een
boekje met de foto’s van hun kleinkinderen waar ze zo fier op zijn. Eigenlijk is dat ook een
portfolio. Nieuwer is de term ‘trotsdoos’: een doos die in de loop van het schooljaar gevuld
wordt met werkjes van de kinderen waar ze fier op zijn en waar ze graag mee ‘uitpakken.
Wanneer we in het project Dorp op school spreken over portfolio dan bedoelen we eigenlijk de
hele verzameling van al het werk dat een leerling doet in het kader van DOS. Dat kunnen
foto’s zijn, onderzoekskaarten, powerpointpresentaties, een verslag van een bezoek, een foto
van iets wat ze realiseerden, een dagboek, dingen die ze meemaakten ...
Al deze dingen kunnen ze verzamelen in een map (verslagjes, foto’s, collages, ...) of het kan
ook in digitale versie opgeslagen worden, bijvoorbeeld op een USB-stick. (Hiervoor kun je een
bestandje downloaden op de dorp-op-school-website).
We opteren voor een klasportfolio én een individueel portfolio. Bovenstaande voorbeelden
kunnen zowel in een klasportfolio als in een individueel portfolio. Een individueel portfolio kan
aangevuld worden met belevingsverslagen: Wat vond ik van deze les/activiteit? Zit dit
onderwerp in mijn interessegebied? Wat doe ik graag? Waar ben ik goed in? Naast het eigen
persoonlijk groeiproces kunnen ook toetsen en andere evaluaties deel uitmaken van een
individueel portfolio.
“Moeten we daar dan een globaal punt op geven?” vragen veel leerkrachten. Zegt de inhoud
van dat DOS-portfolio niet veel meer over het werk van de leerlingen dan een cijfer op het
rapport?! Het is wel belangrijk dat je als leerkracht het portfolio kunt bespreken met de
leerlingen: wat vond je daar van? Hoe voelde je je bij die activiteit? Welke talenten heb je
daarbij aangesproken? Welke dingen wil je zelf nog graag leren? Dit kan bijvoorbeeld ook vorm
krijgen onder de vorm van schriftelijke feedback.

Bouwstenen voor Dorp op school
Zo kun je het portfolio bekijken als een permanente vorm van ‘evaluatie’ die veel meer info
oplevert dan een ‘punt op het rapport’. Zo een ‘andere vorm van evalueren’ moet natuurlijk
groeien op school. Een portfolio aanleggen in het kader van ‘Dorp op school’ kan daartoe een
aanzet zijn.
Hoe begin ik daar nu aan?
Een lege map en enkele witte bladen papier voorzien is een eerste stap! Als coach is het
belangrijk om de kinderen na elk DOS-moment attent te maken op hun portfolio en daar de
nodige tijd voor te voorzien.

VOORBEELD: een klas vroeg aan een handelaar of ze een oud inkijkboek van
behangpapier mochten gebruiken voor hun klasportfolio. Natuurlijk mocht dat,
anders werd dat toch opgehaald met het oud papier.

Op de DOS-website kun je een aantal voorbeeldpagina’s downloaden om met een DOSportfolio te beginnen.

10.

DOS en de eindtermen

‘Ja, maar dat is veel extra werk, het komt er allemaal bovenop, en we moeten wel onze
eindtermen halen…’, veelgehoorde uitspraken van leerkrachten wanneer wij hen het DOSproject voorstellen. En dit is te begrijpen, als DOS boven op het andere werk moet komen,
wordt het veel. Gelukkig laat werken aan een project als Dorp op School toe gelijktijdig te
werken aan een hele waaier van eindtermen, waarbij bestaande werkvormen als hoekenwerk,
contractwerk, atelierwerk perfect kunnen worden aangewend. Dit is trouwens een manier van
werken die door de overheid wordt aanbevolen, zoals te lezen is in de volgende alinea’s,
overgenomen uit ‘Ontwikkelingsdoelen En Eindtermen Voor Het Gewoon Basisonderwijs’, een
uitgave van het Vlaamse ministerie van Onderwijs.

Bouwstenen voor Dorp op school
Voor het basisonderwijs legt de overheid ook geen lessenroosters vast. De school maakt zelf uit
of, en in welke mate zij de leerinhouden in samenhang aanbiedt. Op grond daarvan beslist zij
zelf over de besteding van haar onderwijstijd.
Wil onderwijs voldoende realiteitswaarde bezitten, dan is het nodig om deze horizontale
samenhang tussen de verschillende leergebieden te benutten bij het realiseren van de doelen
die erin zijn opgenomen.
Onderwijs dat aansluit bij de realiteit vertoont een horizontale samenhang tussen de
verschillende leergebieden en domeinen. De doelen uit de verschillende leergebieden staan met
elkaar in verbinding. In de praktijk geeft één situatie aanleiding tot het werken aan
ontwikkelingsdoelen en eindtermen uit verscheidene leergebieden.
Deze praktijkillustratie laat ook zien dat activiteiten een veelheid bieden aan leerkansen en momenten en dus ook heel wat eindtermen bevatten. Er blijkt ook uit dat de eindtermen uit de
verschillende leergebieden, evenals de leergebiedoverschrijdende eindtermen in een natuurlijke
samenhang in het onderwijsleerproces voorkomen.

Werken aan een project als “Dorp op School” bespaart dus tijd, men hoeft geen zeven
verschillende activiteiten op te zetten om toch aan meerdere eindtermen te werken.
Het belangrijkste voordeel is dat het geleerde een veel grotere samenhang vertoond, aansluit
bij de leefwereld van de jongere en op die manier veel beter ‘blijft hangen’. Het resulteert in een
groter leerrendement.
Blijft uiteraard het probleem van het bewaren van het overzicht: aan welke eindtermen hebben
we gewerkt. We weten immers niet altijd welke activiteit er zal komen. Een oplossing kan zijn
een inventaris te maken van de verschillende deelactiviteiten en voor elke deelactiviteit op te
lijsten aan welke eindtermen men heeft gewerkt.
Een andere benadering voor het werken aan eindtermen ‘Techniek’ vinden we terug binnen de
prioritaire navormingen ‘Techniek’. Voor ‘technische geletterdheid’ (TOS21-kader) werd het
meestersschapsniveau vast gelegd (wat / hoe doet iemand die technisch geletterd is?). Via dit
project geven we leerlingen volop kans hun ‘technische geletterdheid’, uitgaande van wat ze al
kunnen, verder te ontwikkelen richting ‘meesterschap’. Het werken met onderzoekskaarten
garandeert dat het TOS-kader wordt gevolgd en zodoende werken jongeren automatisch aan
de eindtermen.
Het is niet belangrijk dat u als leerkracht de eindterm ‘hebt gezien’, maar het is belangrijk dat
de leerling de eindterm heeft heeft ervaren en gehaald. De eindterm mag dan richtinggevend
zijn, de ontwikkeling van het kind staat centraal. Hierbij is de beginsituatie voor elk kind anders
en ook het traject zal voor elk kind anders zijn.
Immers, niet iedereen is geïnteresseerd in bvb elektriciteit, maar de eindterm ‘hygiënisch,
nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken’ (eindterm 2.16) kan zich ook uiten tijdens het zagen
van een plaat, het maken van beton of het herstellen van een fiets. Een breed opgezet project
als Dorp op School, met een massa aan mogelijke deelactiviteiten, laat toe dat alle kinderen
werken aan de eindtermen via datgene wat hen echt boeit en zodoende gelijktijdig hun
kerntalenten ontwikkelen.

Inspiratiemap
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Hoe komt dit? Was het makke
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over jouw onderwerp te maken?
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opdracht 1

ONS DORP:
vastgelegd op de gevoelige plaat

portfolio
om.
Nu maken we onze portfolio aan op de website www.flickr.c
tijd
Flickr is een website voor het delen van foto’s en is op korte
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uitgegroeid tot een zeer populaire website. Op deze website
ken
we de foto’s die door de verschillende groepjes werden getrok
archiveren met de juiste benamingen.
een
1. Maak eerst een account aan op www.flickr.com. Als je al
Yahoo account hebt voor je klas lukt dit met die gegevens.
ren
2. Ga naar ‘upload photos’. Laad je beelden op en laat de kinde
nken.
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voor elk beeld een aantal passende kernwoorden
3. In ‘your photostream’ kan je al jouw foto’s bekijken.
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vragen
Wat gebeurt er in de meest op
vallende gebouwen
van je dorp?
Waar bevinden zich de boerderij
en? Wat wordt er
gekweekt?
Duid de rivieren en belangrijkst
e verbindingwegen
aan.
Hoe wordt jullie dorp voorzien
van electriciteit en
zuiver drinkwater?
Waar gaat het afvalwater van jull
ie school naartoe?

opdracht 2

Kaarten en grondplannen

Ferraris kaart & go

ogle maps

We vergelijken nu ons grondplan met andere kaarten.
1. We duiken de geschiedenis in en zoeken ons dorp op op de Ferraris kaart
(anno 1777). De Ferrariskaart geeft een gedetailleerd beeld van Vlaanderen
op het eind evan de 18de eeuw.
De Ferrariskaarten zijn online beschikbaar via http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/
cpFerrarisCarte_nl.html. Zoek antwoorden op de volgende onderzoeksvragen:
Hoe was jouw dorp toen georganiseerd?
Welke wegen en rivieren doorsneden je dorp toen?
Waar vond je het meeste gebouwen terug? Waarom?
Hoe werd je dorp voorzien van drinkwater?
Bestaan die plaatsen vandaag nog?
2. Met Google maps bekijken we ons dorp vandaag. Surf naar maps.google.
com, Typ de naam van je straat of dorp in. Via google maps krijgen we een
goed beeld van ons dorp vandaag.
Welke elementen van vroeger bestaan nu nog en welke zijn 		
verdwenen? 		
Hoe heeft je dorp zich ontwikkeld sinds 1777?
Wat is de voornaamste vorm van bedrijvigheid vroeger en nu?
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Straatnamen: getuigen uit het verleden
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opdracht 3
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Ferraris kaart
Ook hier komt de kaart van Ferraris goed
van pas. Zoek je dorp op op de ferrariskaa rt
(zie opdracht 1) en ga na welke verschillen de
gehuchten er toen waren rond jouw dorp. Waar
kwamen de benamingen vandaan? Worden die
namen vandaag nog gebruikt?
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Materialen, het begin van alles
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bouwen vroeger en nu
Neem contact op met iemand van
de heemkundige kring van
jouw dorp. Onderzoek samen me
t hem of haar hoe vroeger de
huizen werden gebouwd. Wat wa
ren de belangrijkste ruimtes
toen in een huis? Welke materi
alen werden er gebruikt?
Waarom net die? Werden er spe
ciale technieken toegepast?
Kan je dit als ecologisch bouwen
kunnen beschouwen?
Hoe ziet jouw droomhuis eruit als
je het volledig zelf zou moeten
bouwen? Welke materialen zou
je gebruiken en waarom?

De architectuur van morgen: http://eeuwvandestad.nl/archives/242

Kleren door de e

euwen heen

Maak een inventaris van jouw outift: noteer in je schrift de
verschillende kledingstukken die je nu aanhebt en ga na van
welk materiaal en in welk land ze gemaakt zijn. Zijn je kleren
gemaakt van synthetisch of natuurlijk materiaal? Welk grondstoffen
werden hiervoor gebruikt en in welk land worden die verbouwd?
Welke tussenpersonen zijn er allemaal actief vooraleer jij het in de
winkelrekken vindt?
Hoe werden kleren gemaakt in 1777? Welke materialen werden er
toen hiervoor gebruikt en waar werden die gekweekt?

werken of leren?

kt
met een beper
uk
st
g
in
d
e
kl
en
eig
erzoek
Ontwerp zelf je
altje maken. Ond
a
sj
en
e
nd
ki
k
iken? Kies
budget. Laat el
len je kan gebru
ria
te
a
m
e
d
en
die
ill
welke versch
den in Belgie of
er
w
kt
a
a
em
g
die
recyclage
je voor stoffen
nd? Kies je voor
a
nl
te
ui
b
t
he
t
ui
met
afkomstig zijn
hierbij rekening
u
o
H
n?
fe
of
st
we
. Heel
of koop je nieu
he over wegingen
sc
hi
et
en
et
g
is namelijk
je beperkte bud
katoenen kledij
e
p
ko
d
e
o
g
van
e
wat van onz
Uzbekistan is één
d.
ei
rb
a
er
nd
ki
n
. Tijdens
het resultaat va
ders van katoen
er
o
tv
ui
e
st
ot
ro
t de
‘s werelds g
er scholen zoda
id
he
er
ov
e
d
t
slui
het plukseizoen
toen te plukken.
ka
e
d
en
lp
he
kinderen kunnen
w w w.
erp hier: http://
w
er
nd
o
it
d
er
ign
Lees meer ov
or/cotton-campa
b
a
-l
ld
hi
-c
p
to
/s
laborrights.org

JOUW DORP DOOR DE OGEN VAN
IEMAND ANDERS
toegankelijkheid
Vandaag ontdekken
we jouw dorp door
de ogen van een
mindervalide. Neem
contact op met de lo
ka
le afdeling van je
mutualiteit en ontleen
voor een dag een aa
ntal rolstoelen.
Elk groepje zal een be
paald traject evaluere
n, bv. van school
naar de markt, naar he
t gemeentehuis of naar
de bakker. Terwijl
één leerling het parc
ours probeert af te le
gg
en
in een rolstoel,
observeren en notere
n zijn collega’s de m
oeilijke passages en
pijnpunten.
Al deze bevindingen
noteer je in een rapp
ort. Maak hierna
aanbevelingen die de
mobiliteit van rolstoelg
ebruikers kunnen
verbeteren.

rp
Niet iedereen in je do

is even mobiel.

lke dorpsbewoners
Zoek uit voor we
geen
toegankelijkheid
en
mobiliteit
voor deze problemen
evidentie zijn. Kan je
Denk ook
eren?
ul
rm
fo
n
ge
in
ss
lo
op
eiligheid, transport,
na over verkeersv
n
t gemeenschapsleve
betrokkenheid in he
re
de
van winkels en an
en toegankelijkheid
.
openbare gebouwen

opdracht 5

opdracht

opdracht
t rusthuis van
Ga op bezoek in he
eel bewoners
jullie dorp. Ga na hoev
jouw dorp en
er afkomstig zijn uit
interview met
omstreken. Doe een
eer na te gaan
de bewoners en prob
ngrijk vinden
waarom zij het bela
eigen dorp.
oud te worden in hun
ers hulp van
Krijgen jouw grootoud
aarom kozen
thuisverpleging? W
technische
zij hier voor? Welke
het werk van
realisaties zouden
diger maken,
thuisverplegers eenvou
n service te
zonder daarbij aa
ar de senioren
moeten inboeten na
toe?

opdrahct

opdracht

De vergrijzing van onze maatscha
ppij is een feit. De groep
oudere mensen in België neemt
steeds meer toe. Hoe vangt
jouw dorp dit op? Breng een be
zoek aan het gemeentehuis
en ga na hoeveel mensen mo
menteel in je dorp ouder zijn
dan 50 jaar. Bereken hoeveel rus
thuizen er nodig zijn als een
vierde van die mensen hier zal mo
eten worden opgevangen.
Hoe wil jij oud worden? Liefst thu
is, in een rusthuis of in een
seniorenflat?

Rise in older people living in villages predicted: http://news.bbc.uk/2/hi/uk_news/8489731.stm

in- en uitstroom: energie en afval
energie besparen
We gaan een uitdag
ing met onszelf aan.
We noteren thuis
hoeveel electriciteit
we verbruiken in ee
n maand. Hier voor
kan je je factuur raad
plegen maar ook je
teller geeft je een
goed beeld van je
electriciteitsconsumpt
ie. Hoe kan je de
energieconspumptie
van je gezin beperke
n? Maak een plan
met een tiental maatre
gels waarmee jij de en
ergieconsumptie
van je gezin wilt into
men. Hou de teller go
ed in de gaten en
evalueer je inspannin
gen.

energie opwekken

opdracht 6

aatsen tegenwoordig
Heel wat gezinnen pl
huizen. Waarom doen
zonnepanelen op hun
iew met zo’n gezin en
zij dit? Doe een interv
vindingen.
vertel in de klas je be
gebruik gemaakt van
Ook in 1777 werd er al
Zoek uit hoe? Bestaan
hernieuwbare energie.
g nog? Waarom wel of
die systemen vandaa
niet?
citeit vandaan die in
Waar komt de electri
l
rbruikt? Uit welke (a
ve
t
rd
wo
ol
ho
sc
llie
ju
bare) energiebronnen
dan niet hernieuw
wordt die opgewekt?

hemelwater
gratis uit de
Regenwater: het valt
je het ook?
lucht, maar gebruik
uit de klas
Hoeveel kinderen
nwaterput?
hebben thuis een rege
n waterput?
Heeft de school ee
Waarom wel of niet?

opdrahct
afvalwater

Vandaag onderzoeken
we het afvalwatersyste
em van
onze school. Waar loopt
het water van het wasb
akje in de
wc’s naartoe? Volg de
rioleringsbuis van in je
sc
ho
ol, door
de straat en het dorp.
Duid de loop van de rio
lering aan
op de plattegrond van
je dorp. Wat gebeurt er
mee? Met
welke technieken en me
thodes wordt ons vuil
af
valwater
omgetoverd tot zuiver wa
ter?
Hoe deed men dit
in 1777? Welke rioler
ings- en
drinkwatervoorzieninge
n waren er toen? Werkt
en
die altijd
even goed? Welke gevo
lgen had dit?
Niet elk huis is aanges
loten op het rioleringsn
et. Dit komt
door de verspreide be
bouwing in Vlaanderen.
Toch is dit
geen probleem. Je ka
n namelijk ook zelf je
afvalwater
zuiveren met een zelf
aangelegd rietveld, wa
ar
na je het
veilig in een beekje of
riviertje kan laten strom
en.
Onderzoek in de klas ho
e zo’n rietveld is opgebo
uwd en hoe
dit eigenlijk werkt. Meer
informatie vind je hier:
http://ww w.
tu in kran t.c om /a rti ke l/b
ou w-ze lf-ee n-zu ive rin
gssta tio nmet-riet-moerasplanten.
Hierna bouwen we ee
n eigen
miniversie met behulp va
n een lage ton, twee bu
ize
n voor
de toevoer en afvoer va
n het water en riet. Test
en evalueer
je systeem en zie hoe je
verbeteringen kan aanb
rengen.
Geef een demonstratie
van jullie systeem aan
de hele
school.

Verzameling
Techniekvoorbeelden

Verzameling techniekitems
Naam

Architectuur

Omschrijving

Groot bouwwerk met verschillende kamers

Cluster

Architectuur en vormgeving.
Items waarbij ontwerp en vormgeving aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Bouw: constructie.

Urbanisatie.
Techniciteit

Inzicht krijgen in de indeling van een groot gebouw.

Beschouwing

De kinderen gingen op bezoek in het rusthuis in de buurt om
inspiratie op te doen voor hun maquette. Ze onderzoeken aan
welke eisen het gebouw moet voldoen: o.a. liften,
rolstoelgebruik, bereikbaarheid, ontspanningsruimte,
duurzaamheid...
Een expert in de klas halen zoals een architect kan hier van
pas komen om te bespreken hoe zo'n bouwwerk tot stand
komt en waar de architect op let.

1

Verzameling techniekitems
Naam

Grondplan

Omschrijving

Plan tekenen.

Cluster

Architectuur en vormgeving.
Items waarbij ontwerp en vormgeving aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Urbanisatie.

Techniciteit

Voorstellen van idee/concept op een plattegrond.

Beschouwing

Het is niet makkelijk voor kleine kinderen om hun ideeën om te
zetten in een tekening of plattegrond. Bespreek met de
kinderen wat allemaal nodig is in een dorp. Het grondplan
groeit tijdens de gesprekken. Hier kun je er een archtect
bijroepen die kan uitleggen hoe zo'n plan tot stand komt.

2

Verzameling techniekitems
Naam

Ballonwagen

Omschrijving

Wagentje voortgestuwd met ballon.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

3

Verwante Cluster(s) Fysica: omzetting van energie.

Duurzame energie.
Techniciteit

Stappenplan volgen om wagentje te bouwen.
Voortstuwing met ballon: actie en reactie.

Beschouwing

Dit is een bouwpakketje met een stappenplan dat de leerlingen
kunnen volgen. Ook het technisch proces komt aan bod: plan
volgen, bouwen, in gebruik nemen, evalueren en eventuele
aanpassingen doen. Om verder te gaan: laat je wagentje eens
op een andere manier zelfstandig voortbewegen. (Vb
solarmotor en zonnecel, zeil en ventilator, elastiekmotor)

Verzameling techniekitems
Naam

Bouw tribune

Omschrijving

Constructie met suikerklontjes.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

4

Verwante Cluster(s) Ecologie / milieu

Urbanisatie.
Techniciteit

Kinderen bouwen een tribune met behulp van suikerklontjes
(Tienen). We merken dezelfde techniciteit als bij het werken
met bakstenen of betonblokken (werken in verband, hechting...)

Beschouwing

Uiteraard is dit 'maar' een maquette die een ludiek gehalte
mag hebben. Toch kunnen we de kinderen de vraag stellen
het gebruik van voedingswaren ethisch in orde is in een wereld
waarin mensen sterven van honger. Zonder het gebruik hier te
dramatiseren kan dit aanleiding zijn tot lessen wereldoriëntatie
(derde wereldproblematiek, voedselproductie...)

Verzameling techniekitems
Naam

Bouw tribune

Omschrijving

Constructie van een voetbaltribune.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Architectuur en vormgeving.

Veiligheid.
Techniciteit

Een stevige constructie bouwen. Belangrijk bij de bouw van
een tribune is dat wordt rekening gehouden met de stevigheid.
Hoe zijn ze gebouwd? Wat moeten de toeschouwers kunnen
zien? Uit welke materialen is de tribune gebouwd? Hierbij
komen ook de sterkte van profielen en betonconstructies aan
bod.

Beschouwing

Verschillende tribunes kunnen met elkaar vergeleken worden,
volgens bouw, constructie en gebruikte materialen. Maar ook
het asprect veiligheid is belangrijk (denk maar aan het
Heizeldrama). Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd en hoe
wordt zo 'n grote massa toeschouwers in goede banen geleid?

5

Verzameling techniekitems
Naam

Bouwen

Omschrijving

Een huis bouwen met kleine baksteentjes.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Verbindingstechnieken: lijmen.

Techniciteit

Bouwen met Teifoc-steentjes.

Beschouwing

Wanneer je gaat bouwen met Teifoc-steentjes moet je zeker
gaan kijken hoe de muren van de gebouwen rondom je
gebouwd zijn. Welke metselverbanden zijn stevig? Je kunt
dan verschillende muurtjes laten bouwen en vb met knikkers
testen welke stevig zijn.
Als je de kans hebt om te metselen met échte stenen ...zeker
doen!

6

Verzameling techniekitems
Naam

Bouwen

Omschrijving

Huisjes bouwen met steentjes.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Verbindingstechnieken: lijmen.

Techniciteit

Een constructie bouwen met Teifoc-steentjes

Beschouwing

Wanneer je gaat bouwen met Teifoc-steentjes moet je zeker
gaan kijken hoe de muren van de gebouwen rondom je
gebouwd zijn. Welke metselverbanden zijn stevig? Je kunt
dan verschillende muurtjes laten bouwen en vb met knikkers
testen welke stevig zijn.
Als je de kans hebt om te metselen met échte stenen ...zeker
doen!

7

Verzameling techniekitems
Naam

Bouwen - Teifoc

Omschrijving

Gebouwen worden gemaakt met behulp van Teifoc-systeem.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Architectuur en vormgeving.

Urbanisatie.
Techniciteit

Jongeren ontdekken op een speelse manier bouwkenmerken,
zoals het gebruik van metselspecie en het werken in verband.

Beschouwing

Deze imitatie op schaal leent zich om te gaan experimenteren
op ware grootte, waarbij echte bakstenen en (herbruikbare)
metselspecie wordt gebruikt.
Bij het bouwen van deze wijk wordt rekening gehouden met
stedenbouwkundige voorschriften.

8

Verzameling techniekitems
Naam

Bouwen lego

Omschrijving

Gebouw, opgetrokken met lego-blokken

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

9

Verwante Cluster(s) Mechanica: stabiliteit.

Architectuur en vormgeving.
Techniciteit

Bouwtechnisch gezien is vooral het 'werken in verband'
belangrijk.

Beschouwing

De verbinding met noppen maakt dat deze constructies vaak
sterk zijn zonder dat 'in verband' wordt gewerkt. Jonge
kinderen, ook kleuters kunnen de stevigheid van een muur
experimenteel vaststellen door een muurtje van vlakke blokken
te stapelen en dit te bestoken met een bal. Zij zullen
vaststellen dat 'in verband' stapelen, en steunberen (zie
realiteit) meer stevigheid geven. Het metselen van een muurtje
met echte bakstenen en mortel is een verrijking.

Verzameling techniekitems
10

Naam

Bouwen spatels

Omschrijving

Constructie met spatels.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Verbindingstechnieken: mechanische verbindingen.

Architectuur en vormgeving.
Techniciteit

Spatels zijn makkelijk te verkrijgen (opitec, knutsel- en
hobbywinkel, on-line). Ze kunnen met verschillende lijmsoorten
worden verlijmd (smeltlijm, contactlijm, montagelijm…)

Beschouwing

Het gebruik van verschillende lijmsoorten is niet altijd evident
en ook aan het veiligheidsaspect moet aandacht worden
gegeven.
Bestuderen van de gebruiksaanwijzing en experimenteren
voor het eigenlijke gebruik is zinvol,
Maken van een goed bouwplan en een stappenplan,
berekenen van benodigd materiaal zijn extra uitdagingen.

Verzameling techniekitems
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Naam

Brug bouwen

Omschrijving

Een brug, gebouwd met behulp van tongspatels.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Architectuur en vormgeving.

Techniciteit

Opvallend is de duidelijke aanwezigheid van de
driehoekconstructie die de stevigheid geeft aan het geheel..

Beschouwing

Het materiaal waarmee een brug op schaal wordt gebouwd is
doorgaans zo stevig, dat geen aandacht wordt geschonken
aan de essentie van de brug: hoe bekomen we de nodige
draagkracht, terwijl het geheel toch zo licht mogelijk moet zijn.
Driehoekconstructies, staalprofiel, gewapend beton,
tuibruggen zijn reële oplossingen.

Verzameling techniekitems
12

Naam

Buizen

Omschrijving

Buizenconstructie

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Verbindingstechnieken: lijmen.

Techniciteit

Buizen worden in constructies veel gebruikt: waterafvoer en
riolering, maar ook waterleiding, elektriciteitsbuis, gasbuis,
rookafzuiging.
Buizen bestaan in verschillende materialen en er bestaan tal
van verbindingsmethoden.

Beschouwing

Een buis is een veel gebruikt constructie-element en er zijn er
dan ook in alle soorten, materialen en groottes. Ze worden op
verschillende manieren vervaardigd (gerold, gelast,
geëxtrudeerd…).
Aardige oefening om de enorme verscheidenheid te
onderzoeken en om te classifiseren op verschillende manieren.

Verzameling techniekitems
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Naam

Constructie

Omschrijving

Een huisje bouwen met hek.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Verbindingstechnieken: lijmen.

Techniciteit

Bouwen met Teifoc-steentjes.
Constructie maken met halve wasspelden.

Beschouwing

Wanneer je gaat bouwen met Teifoc-steentjes moet je zeker
gaan kijken hoe de muren van de gebouwen rondom je
gebouwd zijn. Welke metselverbanden zijn stevig? Je kunt
dan verschillende muurtjes laten bouwen en vb met knikkers
testen welke stevig zijn.
Als je de kans hebt om te metselen met échte stenen ...zeker
doen!
Bij de wasspelden: kijk hoe je door gebruik van driehoeken het
hek heel stevig kunt maken.

Verzameling techniekitems
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Naam

Dak

Omschrijving

Leggen van een dak.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Verbindingstechnieken: lijmen.

Techniciteit

Inzicht krijgen in hoe een dak gelegd wordt opdat er geen
water door kan.

Beschouwing

Kinderen onderzoeken uitgaande van de functie van een dak
hoe pannen moeten gelegd worden om het water af te voeren.
Ze bekijken o.a. de werking van een rietdak, palmbladerendak
en ze krijgen zo inzicht in de manier waarop pannen gelegd
worden. Andere punten zoals dakisolatie, dakgoten, kunnen
ook aan bod komen.

Verzameling techniekitems
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Naam

Karton plooien en lijmen

Omschrijving

Onderdelen van karton plooien en lijmen.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Karton op een goede manier nauwkeurig vouwen en plooien.
Gebruik van een vouw- of rilbeen.
Plooien van karton gaat gemakkelijker door dit eerst vochtig te
maken om het kreuken te voorkomen en door gebruik te
maken van een mal (bvb een ronde buis)

Beschouwing

De kinderen leren de techniek om met een rilbeen over een lijn
te 'rillen' om daarna op deze lijn nauwkeurig te kunnen vouwen.
In eenvoudige toepassingen (vb het vouwen van wenskaarten)
wordt dit ook toegepast. In plaats van een rilbeen kan ook een
bot mes of de achterkant van een schaar gebruikt worden.

Verzameling techniekitems
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Naam

Lommel bouwen

Omschrijving

Bouwwerk van een buurtwinkel

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Metselverbanden zorgen voor de stevigheid van het gebouw.
Voor een deur- en raamopening wordt gebruik gemaakt van
een latei.

Beschouwing

De stevigheid van verbanden kan worden geëxperimenteerd
door blokken te stapelen en hiertegen een bal te laten rollen.
Leerlingen begrijpen snel dat rechttoe rechtaan stapelen geen
stevigheid biedt. Naast de stevigheid door het verband komt
ook de verbinding (metselspecie of metsellijm) aan bod.

Verzameling techniekitems
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Naam

Metselverbanden

Omschrijving

Jongeren doen een onderzoek naar metselverbanden.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Een 'verband' geeft stevigheid aan een bouwconstructie.
Halfsteens-, kruis-, Noors, Engels, Vlaams verband enz.
Zie ook http://www.livios.be/nl/_build/_dozz/_tool/8414.asp
of zoek op 'metselverbanden kiezen'.

Beschouwing

Jongeren gaan op zoek naar voorbeelden van de verschillende
verbanden en zoeken hier informatie over op. Leuke en
leerrijke uitbreiding is de stevigheid te onderzoeken door
muurtjes te stapelen met blokken (geen lego, maar gewoon
vlakke blokken) en daar dan een bal te laten tegen rollen
(vanaf een helling zodat steeds dezelfde snelheid wordt
gebruikt).

Verzameling techniekitems
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Naam

Ophaalbrug

Omschrijving

Constructie van een ophaalbrug.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Mechanica: overbrengingen.

Techniciteit

Vooreerst moet hier worden stilgestaan bij de stevigheid van
de brug. We zien ook hier de driehoekconstructie.
Daarnaast het ophaalsysteem zelf: twee spantouwen worden
opgerold op een as,

Beschouwing

De kracht die hier nodig is, is uiteraard gering, vandaar dat de
1 op 1 overbrenging van de katrol werkt (diameter van het
drijvende wiel is gelijk aan de diameter van de gedreven as).
Als deze brug in de realiteit, handmatig wordt bediend zal hier
een andere overbrengingsverhouding moeten worden
toegepast. Zie ook Klottentoren (4-13).

Verzameling techniekitems
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Naam

Overdekt zwembad

Omschrijving

Een zwembad bouwen.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Hoe kunnen we een overdekt zwembad bouwen?

Beschouwing

De kleuters hebben in het zwembad goed rondgekeken om
ideeën op te doen voor hun eigen zwembad. Ze hebben hier
iets gezocht om water in te doen en ze hebben een systeem
bedacht om het zwembad te overdekken.

Verzameling techniekitems
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Naam

Racebaan constructie

Omschrijving

Constructie met buizen om auto's door te laten rijden.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Een constructie kunnen bouwen ter ondersteuning van de
racebaan.

Beschouwing

Dit is ook een voorbeeld van een knikkerbaan. Je kunt zulke
constructies vb volledig uit papier bouwen. Je kunt dan zien
hoe je met papier stevige profielen kunt plooien. Daag de
kinderen uit: vb bouw een knikkerbaan waarbij de knikker een
bepaalde tijd onderweg is. De stevigheid van een dergelijke
constructie zien we ook terug in een achtbaan.

Verzameling techniekitems
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Naam

Speeltuigen

Omschrijving

Eenvoudig speeltuig, gemaakt van houten staafjes en
binddraad.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Vormgeving.

Techniciteit

Op maat zagen van de stokjes zaagtafeltje en kapzaag.
Experimenteren met verschillende draadsoorten en tangen
(combinatietang, rondebektang, langebektang...).
Verbinden met smeltlijm (lijmpistool).

Beschouwing

Het zuiver en veilig zagen van de stokjes gebeurt best met
behulp van een zaagtafeltje, of bankschroef. Het staafje blijft
goed op zijn plaats en heeft voldoende steun. Hierdoor wordt
ook beschadiging van de schoolbanken voorkomen.
Smeltlijm wordt vaak gebruikt, maar verbindingen zijn niet echt
stevig, vooral als er te traag wordt gewerkt waardoor de lijm al
oppervlakkig is verhard.

Verzameling techniekitems
22

Naam

Speeltuigen

Omschrijving

Speeltuigen in de speeltuin.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Vormgeving.

Veiligheid.
Techniciteit

Gebruik van verschillende materialen en gereedschappen.

Beschouwing

De kinderen doen een onderzoek in de speeltuin en proberen
volgens een zelfgemaakte werktekening een speeltuig na te
bouwen. Hierbij leren ze om te gaan met verschillende
gereedschappen, hechtingsmaterialen en kosteloos materiaal.
Ze kunnen ook een onderzoek doen naar de veiligheid van
speeltuigen: waar moet je op letten? Hoe zorg je dat kinderen
niet klem komen te zitten? Welk materiaal ligt er op de bodem
(valdempend bodemmateriaal).

Verzameling techniekitems
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Naam

Sportvelden

Omschrijving

Sportvelden.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Urbanisatie.

Techniciteit

Afmetingen en schaalberekening.

Beschouwing

Eenvoudig project met heel wat mogelijkheden wat betreft
'emergent curriculum': schaalberekening, tekenen op schaal,
wereldoriëntatie, maatschappelijk belang van sport e.a.

Verzameling techniekitems
24

Naam

Treinstation

Omschrijving

Bouw van een treinstation.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Verbindingstechnieken: lijmen.

Urbanisatie.
Techniciteit

Wanneer je gaat bouwen met Teifoc-steentjes moet je zeker
gaan kijken hoe de muren van de gebouwen rondom je
gebouwd zijn. Welke metselverbanden zijn stevig? Je kunt
dan verschillende muurtjes laten bouwen en vb met knikkers
testen welke stevig zijn.
Als je de kans hebt om te metselen met échte stenen ...zeker
doen!

Beschouwing

Naast de constructie van het stationsgebouw moet zeker ook
mobiliteit aan bod komen: belang van spoorwegen voor
personen- en goederenvervoer. Wanneer het plan wordt
uitgetekend kan gekeken worden naar de inplanting en
bereikbaarheid.

Verzameling techniekitems
25

Naam

Verschillende constructies

Omschrijving

Bouwconstructies met verschillende materialen.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Mechanica: stabiliteit.

Techniciteit

Bij het bouwen van woningen wordt een belangrijk deel van de
stevigheid bekomen door het werken in verband.

Beschouwing

Jongeren gaan op zoek naar voorbeelden van de verschillende
verbanden en zoeken hier informatie over op. Leuke en
leerrijke uitbreiding is de stevigheid te onderzoeken door
muurtjes te stapelen met blokken (geen lego, maar gewoon
vlakke blokken) en daar dan een bal te laten tegen rollen
(vanaf een helling zodat steeds dezelfde snelheid wordt
gebruikt).

Verzameling techniekitems
26

Naam

Verwarming voetbalveld

Omschrijving

Verwarming van de grasmat

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Duurzame energie.

Techniciteit

Hoe wordt een grasmat van een voetbalveld opgewarmd om
het sneeuw en ijsvrij te houden? Op deze maquette werd
warme lucht door kleine gaatjes naar de grasmat geblazen.

Beschouwing

De leerlingen gingen op bezoek bij een terreinverzorger en
konden de installaties bekijken om het terrein te verwarmen.
Bij het voetbal komt ook ter sprake welke energie hierbij nodig
is om de match te laten doorgaan als het sneeuwt, samen met
de financiële en maatschappelijke belangen/gevolgen als een
match vb niet kan doorgaan.

Verzameling techniekitems
27

Naam

Voetbalveld

Omschrijving

Eén van de vele voetbalvelden.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Verbindingstechnieken: lijmen.

Techniciteit

De spelers kunnen hier dwars verplaatst worden in een
geleiding, een oude gordijnrail met bijhorende geleiders.

Beschouwing

Jongeren zoeken een oplossing om voetballertjes op de plaat
te bevestigen op een manier dat deze toch nog kunnen
verplaatst worden. De ene groep gebruikt magneten, de
andere een schuifsysteem.
Een verdere uitdaging zou kunnen zijn om de verplaatsingen
via een uitwendig systeem te verwezenlijken.

Verzameling techniekitems
28

Naam

Voetbalveld

Omschrijving

Bouw van een voetbalveld.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Kennis van gereedschappen, materialen en constructie voor de
realisatie van tribune, doelen, verlichting, bewegende
mannetjes.

Beschouwing

Bij de bouw van een voetbalstadion is het goed om ter plaatse
te gaan opmeten en foto's te trekken om daaruit te vertrekken
voor de realisatie op de maquette. Hoe groot is het veld? Hoe
groot is de tribune? Hoe is die gebouwd? Hoe is het doel
gemaakt? Hier komt veel opzoekwerk aan te pas.

Verzameling techniekitems
29

Naam

Waterglijbaanpomp

Omschrijving

Waterglijbaan met waterpomp.

Cluster

Bouw: constructie.
Items waarbij bouw- en constructietechnieken aan bod komen.

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Kinderen bouwen een constructie ter ondersteuning van de
glijbaan. Voor de stevigheid kijken kinderen naar afbeeldingen
van 'echte' glijbanen: wat maakt dat deze constructie stevig is?
Een pompsysteem installeren die water in de glijbaan pompt.

Beschouwing

De kinderen onderzoeken hoe een waterglijbaan gebouwd
wordt en hoe het water erin gespoten wordt.
De kinderen kunnen een stevige constructie bouwen, die tegen
water bestand is. Ze hebben in dit geval met een
aquariumpompje water laten lopen in de glijbaan.

Verzameling techniekitems
Naam

Biogasinstallatie

Omschrijving

Aantonen van biogas.

Cluster

Duurzame energie.
Tot deze groep behoren zonne-energie, water- en
windenergie, geothermische energie, bio-energie e.a.
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Verwante Cluster(s) Ecologie / milieu

Techniciteit

Via een 'gistinstallatie' aantonen dat biogas vrijkomt. De
aanwezigheid van het gas kan aangetoond worden door dit in
kleine hoeveelheden en op veilige manier te laten ontbranden,
bvb door een deel op te vangen in een proefbuisje.

Beschouwing

Biogas is een hernieuwbare energiebron die kan omgezet
worden in licht, warmte, beweging. Eventueel kan op die
manier een dynamo aangedreven worden om een lampje te
laten branden. Hiervoor wordt het gas verbrand, met de
vrijgekomen warmte wordt stoom gemaakt die dan op zijn
beurt een turbine (generator/dynamo) aandrijft.

Verzameling techniekitems
Naam

Heatpipe

Omschrijving

Heatpipe, aangesloten op een sanitair systeem.

Cluster

Duurzame energie.
Tot deze groep behoren zonne-energie, water- en
windenergie, geothermische energie, bio-energie e.a.
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Verwante Cluster(s) Fysica: omzetting van energie.

Techniciteit

Een heat pipe is een transportmechanisme dat grote
hoeveelheden warmte kan verplaatsen. De verplaatsing is veel
groter dan normaal door eenvoudig geleiding mogelijk zou zijn,
bij veel kleinere temperatuursverschillen en/of over grotere
afstanden. In een heat pipe zit een transportmedium, dat aan
de warme kant verdampt, waarbij het energie opneemt, als gas
zich voortbeweegt naar de koude kant, alwaar het condenseert
en zijn warmte afgeeft, om vervolgens weer terug te gaan naar
de warme kant.

Beschouwing

Vergelijkbaar principe in een ijskast: waar in een heatpipe het
verdampen en condenseren spontaan gebeurt, als gevolg van
de omgevingswarmte, wordt in de ijskast gebruik gemaakt van
een compressor.
Opletten: de temperatuur aan de connectoren kan vrij hoog
oplopen (>100°)

Verzameling techniekitems
Naam

Mestsilobiogasinstallatie

Omschrijving

Voorstelling van een biogasinstallatie.

Cluster

Duurzame energie.
Tot deze groep behoren zonne-energie, water- en
windenergie, geothermische energie, bio-energie e.a.
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Verwante Cluster(s) Ecologie / milieu

Techniciteit

Inzicht krijgen in de werking van een biogasinstallatie.

Beschouwing

Er zijn verschillende opstellingen mogelijk om biogas aan te
tonen, maar er in maquettevorm stroom mee opwekken is niet
zo makkelijk. Dit is dan ook een eenvoudige voorstelling die de
kinderen maakten nadat een 'expert' in de klas de werking van
een biogasinstallatie kwam toelichten.

Verzameling techniekitems
Naam

Stoomspiraal

Omschrijving

Aandrijving van boot met stoomspiraal.

Cluster

Duurzame energie.
Tot deze groep behoren zonne-energie, water- en
windenergie, geothermische energie, bio-energie e.a.
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Verwante Cluster(s) Fysica: wetmatigheden.

Techniciteit

Door middel van stoom wordt deze boot aangedreven. In de
spiraal zit een beetje water dat wordt opgewarmd boven een
theelichtje. De stoom wordt naar buiten geduwd en zorgt voor
de voorstuwing. Door de onderdruk wordt steeds nieuw water
opgezogen, waardoor de boot in beweging bllijft. (actie-reactie)

Beschouwing

De link kan gelegd worden met de 'stoomboot'. Tijdens het
onderzoek kunnen de kinderen ondervinden welke spiraal het
beste resultaat geeft: ze kunnen experimenteren met spiralen
met allerlei vormen en een verschillend aantal lussen.
Uiteindelijk kiezen ze zelf met welke spiraal ze hun boot
aandrijven.
Een ander voorbeeld van de 'stoomaandrijving' is de poppopboot.

Verzameling techniekitems
Naam

Stuwkracht

Omschrijving

Aandrijving met stoom.

Cluster

Duurzame energie.
Tot deze groep behoren zonne-energie, water- en
windenergie, geothermische energie, bio-energie e.a.
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Verwante Cluster(s) Fysica: omzetting van energie.

Fysica: wetmatigheden.
Techniciteit

Door middel van stoom wordt deze boot aangedreven. In de
spiraal in het bootje zit een beetje water dat wordt opgewarmd
boven een theelichtje. De stoom wordt naar buiten geduwd en
zorgt voor de voorstuwing. Door de onderdruk wordt steeds
nieuw water opgezogen, waardoor de boot in beweging bllijft.
(actie-reactie)

Beschouwing

De link kan gelegd worden met de 'stoomboot'. Tijdens het
onderzoek kunnen de kinderen ondervinden welke spiraal het
beste resultaat geeft: ze kunnen experimenteren met spiralen
met allerlei vormen en een verschillend aantal lussen.
Uiteindelijk kiezen ze zelf met welke spiraal ze hun boot
aandrijven.
Een ander voorbeeld van de 'stoomaandrijving' is de poppopboot.

Verzameling techniekitems
Naam

Ventilator-windmolen

Omschrijving

Windmolentje maken.

Cluster

Duurzame energie.
Tot deze groep behoren zonne-energie, water- en
windenergie, geothermische energie, bio-energie e.a.
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Verwante Cluster(s) Ecologie / milieu

Techniciteit

Een papieren windmolentje bouwen dat draait met de wind van
een ventilator.

Beschouwing

De uitdaging is een papieren molentje te maken dat soepel
draait. Hiervan zijn verschillende werktekeningen te vinden op
het internet. Je kunt hier geen stroom mee opwekken. Maar
wanneer de molen een dynamo zou aandrijven zou er wel
elektriciteit opgewekt kunnen worden. Op deze manier kunnen
de kinderen op een eenvoudige manier we werking van een
windturbine uitleggen

Verzameling techniekitems
Naam

Warmteverlies gloeilamp

Omschrijving

Proefopstelling warmtemeting gloeilampen.

Cluster

Duurzame energie.
Tot deze groep behoren zonne-energie, water- en
windenergie, geothermische energie, bio-energie e.a.
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Verwante Cluster(s) Ecologie / milieu

Elektriciteit.
Techniciteit

Ontdekken dat een gloeilamp veel licht geeft, maar vooral veel
warmte (meer dan 90%).

Beschouwing

De kinderen weten dat de gloeilampen uit de handel genomen
worden omdat ze te veel energie verslinden. Ze geven een
enorme warmte af. (Sommige bedrijven noemen deze lampen
voortaan 'heatbulbs' -warmtebollen- en verkopen ze als
bijverwarming)
Kinderen kunnen in hun onderzoek opmeten wat het verschil is
met een halogeenlamp, spaarlamp. Je kunt ook met de
leerlingen de energielabels van lampen gaan bestuderen.

Verzameling techniekitems
Naam

Waterrad

Omschrijving

Energie opwekken met een waterrad.

Cluster

Duurzame energie.
Tot deze groep behoren zonne-energie, water- en
windenergie, geothermische energie, bio-energie e.a.
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Verwante Cluster(s) Fysica: omzetting van energie.

Techniciteit

Inzicht krijgen in de werking van een waterkrachtcentrale.

Beschouwing

Door de kracht van het water gaat het waterrad draaien. De as
van het rad kan vb een dynamo aandrijven. Zo wordt de
energie van het water omgezet in elektrische stroom. De
leerlingen leren aan de hand van deze eenvoudige opstelling
de werking van een waterkrachtcentrale kennen. Dit kan
zeker aan bod komen in de zoektocht naar hernieuwbare
energiebronnen.

Verzameling techniekitems
Naam

Waterradpomp

Omschrijving

Aandrijving waterrad door water.

Cluster

Duurzame energie.
Tot deze groep behoren zonne-energie, water- en
windenergie, geothermische energie, bio-energie e.a.
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Verwante Cluster(s) Ecologie / milieu

Techniciteit

Inzicht krijgen in de werking van een waterkrachtcentrale.

Beschouwing

Door de kracht van het water gaat het waterrad draaien. De as
van het rad kan vb een dynamo aandrijven. Zo wordt de
energie van het water omgezet in elektrische stroom. De
leerlingen leren aan de hand van deze eenvoudige opstelling
de werking van een waterkrachtcentrale kennen. Dit kan
zeker aan bod komen in de zoektocht naar hernieuwbare
energiebronnen.

Verzameling techniekitems
Naam

Windmolen

Omschrijving

Een windmolen bouwen.

Cluster

Duurzame energie.
Tot deze groep behoren zonne-energie, water- en
windenergie, geothermische energie, bio-energie e.a.
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Verwante Cluster(s) Ecologie / milieu

Techniciteit

Aandrijving door middel van windenergie.

Beschouwing

De kleuters hebben voorafgaand in hun school een 'windtuin'
gemaakt. Ze hebben allerlei dingen gemaakt om te meten
vanwaar de wind komt, hoe hard het waait ... Ze wilden daarna
in hun school een windmolen bouwen om energie op te
wekken!

Verzameling techniekitems
Naam

Windmolens

Omschrijving

Windmolen op batterij: aankoopmodel.

Cluster

Duurzame energie.
Tot deze groep behoren zonne-energie, water- en
windenergie, geothermische energie, bio-energie e.a.
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Verwante Cluster(s) Fysica: omzetting van energie.

Techniciteit

Zoals hier voorgesteld is het een eenvoudige toepassing van
een eenvoudige stroomkring met een bron (batterij) en een
verbruiker (motor).

Beschouwing

In feite gaat het hier om een foutieve voorstelling: een
windmolen wordt niet aangedreven met een motor (dat
noemen wij een ventilator), maar door de wind, waarna een
generator elektriciteit opwekt. Bij sommige windmolens lukt het
om de motor te gebruiken als generator: door de windmolen
aan te drijven met bvb een haardroger wordt dan een stroom
opgewekt (merkbaar door er een led-lampje op aan te sluiten
of indien te weinig spanning, door deze te meten met een
universele meter).

Verzameling techniekitems
Naam

Windturbine

Omschrijving

Windmolen met overbrenging en generator

Cluster

Duurzame energie.
Tot deze groep behoren zonne-energie, water- en
windenergie, geothermische energie, bio-energie e.a.

Verwante Cluster(s) Mechanica: overbrengingen.

Fysica: omzetting van energie.
Techniciteit

De windmolen draait door de wind, maar vooral door aan de
hendel te draaien. Via een snaarwieloverbrenging, om de
draaisnelheid op te drijven, wordt een generator aangedreven
en deze wekt voldoende elektriciteit op om een led-lampje te
laten branden.

Beschouwing

Aankooppakket dat wel de principes van een windmolen
respecteerd (in tegenstelling tot vele pakketjes waarbij een
motor de windmolen aandrijft, een ventilator dus...), al wordt
de wind hier geholpen door aan de hendel te draaien.
De opstelling kan een aanleiding zijn tot het berekenen van
overbrengingsverhouding. (diameter-omtrek-toeren).
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Verzameling techniekitems
Naam

Zonneboiler

Omschrijving

Water stroomt door de leidingen op het dak en wordt
opgewarmd door het zonlicht (in dit geval een lamp).

Cluster

Duurzame energie.
Tot deze groep behoren zonne-energie, water- en
windenergie, geothermische energie, bio-energie e.a.
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Verwante Cluster(s) Fysica: wetmatigheden.

Techniciteit

Een eenvoudige manier om zonnewarmte te gebruiken. Het
element op het dak wordt opgewarmd door een halogeenlamp
(95% warmte-5%licht - wat meteen ook aanleiding kan zijn tot
stilstaan bij rendement van lichtbronnen), waarna er water
wordt doorheen gestuwd met een spuit.

Beschouwing

Dit systeem bestaat ook echt, al wordt hier het water
rondgestuwd met een pomp of soms door natuurlijke circulatie
(warm water stijgt, waardoor onderaan een onderdruk ontstaat
en bovenaan een overdruk... Vergelijk met het ontstaan van
wind). Via een warmtepomp wordt de gecollecteerde warmte
afgegeven aan het leidingwater voor gebruik (douche, afwas...)

Verzameling techniekitems
Naam

Zonnecel-solarmotor

Omschrijving

Windmolen, aangedreven door een solarmotor.

Cluster

Duurzame energie.
Tot deze groep behoren zonne-energie, water- en
windenergie, geothermische energie, bio-energie e.a.
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Verwante Cluster(s) Elektriciteit.

Fysica: omzetting van energie.
Techniciteit

Elektriciteit wordt opgewekt door een zonnepaneeltje, hiermee
wordt een solarmotor aangedreven. Voorbeeld van een
eenvoudige stroomkring met bron en verbruiker.

Beschouwing

Leuk gadget, maar met een kleine verdraaiing van de realiteit
waar de windmolen de elektriciteit opwekt ipv verbruikt.
Belangrijk om leerlingen hierop te wijzen om verkeerde
inzichte te voorkomen. Wanneer het zonnepaneel wordt
losgekoppeld de windmolen wordt aangeblazen met een
haardroger kan men met een universele meter een opgewekte
spanning meten, die echter meestal te laag is om er een
lampje te laten branden, omdat de motor niet echt een goede
generator is.

Verzameling techniekitems
Naam

Zonnepaneeldak

Omschrijving

Eenvoudige stroomkring met zonnepaneel, zoemer en
schakelaar.

Cluster

Duurzame energie.
Tot deze groep behoren zonne-energie, water- en
windenergie, geothermische energie, bio-energie e.a.
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Verwante Cluster(s) Elektriciteit.

Fysica: omzetting van energie.
Techniciteit

Toepassing van de eenvoudige stroomkring.

Beschouwing

De leerlingen experimenteren met zonnecellen om voldoende
energie op te wekken om lampje, solarmotor, zoemer te laten
werken. Soms moeten zonnecellen in serie geschakeld
worden om voldoende spanning op te wekken. Via oplaadbare
batterijen kunnen we de energie ook opslaan en zo de
capaciteit verhogen.

Verzameling techniekitems
Naam

Zonnepanelenloods

Omschrijving

Stroomkring met zonnepanelen

Cluster

Duurzame energie.
Tot deze groep behoren zonne-energie, water- en
windenergie, geothermische energie, bio-energie e.a.
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Verwante Cluster(s) Ecologie / milieu

Techniciteit

Elektriciteit opwekken uit zonne-energie.
Een stroomkring bouwen.

Beschouwing

Naast de school staat een grote loods met een dak vol
zonnepanelen. Deze loods werd nagebouwd op de maquette.
De leerlingen experimenteerden om met verschillende
zonnepanelen een lichtje te laten branden of een zoemer te
laten zoemen.
Door met hun handen de zonnepanelen af te dekken konden
ze dag en nacht simuleren en begrijpen ze waarom het lampje
uitging.

Verzameling techniekitems
Naam

Bron

Omschrijving

Voorstelling van een bron waar water ontspringt.

Cluster

Ecologie / milieu
Tot deze groep behoren items rond milieu-educatie,
waterhuishouding, afvalproblematiek, ecosystemen e.a.
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Verwante Cluster(s) Hydro-pneumatische systemen.

Techniciteit

Water van de ene kant van de plaat naar de andere kant laten
lopen en daarna weer terug pompen.

Beschouwing

Op de plaat werd een bron voorgesteld. Het water loopt in de
bedding naar de zee. De kinderen bedachten een systeem om
het water weer terug te pompen, zodat het weer uit de bron
zou lopen.
Nog ander problemen waren o.a. het waterdicht maken van de
plaat en de bedding. De kinderen bedachten hier mee
oplossingen voor.

Verzameling techniekitems
Naam

Containerpark

Omschrijving

Afval wordt in de juiste opvangbuis gedumpt en dit komt dan
via een buizensysteem in de juiste container.

Cluster

Ecologie / milieu
Tot deze groep behoren items rond milieu-educatie,
waterhuishouding, afvalproblematiek, ecosystemen e.a.
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Verwante Cluster(s) Architectuur en vormgeving.

Urbanisatie.
Techniciteit

Geen echte techniek op zich, wel nadenken over hoe op een
efficiënte en gebruiksvriendelijke manier afval gescheiden kan
worden gedumpd.

Beschouwing

Milieu en maatschappelijke problemen: hoe lossen we ons
afvalprobleem op, hoe voorkomen we afval, hoe verwerken we
afval.

Verzameling techniekitems
Naam

Mosdak

Omschrijving

Dakbedekking met mos

Cluster

Ecologie / milieu
Tot deze groep behoren items rond milieu-educatie,
waterhuishouding, afvalproblematiek, ecosystemen e.a.
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Verwante Cluster(s) Duurzame energie.

Architectuur en vormgeving.
Techniciteit

Bij het aanleggen van een mosdak dient men rekening te
houden met draagstructuur, waterdichtheid, fixatie…

Beschouwing

De meerwaarde van een groendaksysteem: bufferend en
waterbergend vermogen, opvang afvoerpiek bij hevige stortbui,
leefmilieu voor flora en fauna, uitzicht, meervoudig
ruimtegebruik (werken, lunchen, parkeren, parkachtige
aankleding etc), isolerende werking (warmte, geluid),
verbeterende luchtkwaliteit, verkoelende werking, eenvoudige
aanleg en weinig of geen onderhoud.

Verzameling techniekitems
Naam

Serre

Omschrijving

Minituin onder serre.

Cluster

Ecologie / milieu
Tot deze groep behoren items rond milieu-educatie,
waterhuishouding, afvalproblematiek, ecosystemen e.a.

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Warmte en vocht wordt vastgehouden onder het plastic bakje,
waardoor planten beter en sneller gaan bloeien.

Beschouwing

Mogelijkheid om hier WO-lessen (bevolkingsexplosie,
voedseltekort...) aan te knopen.
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Verzameling techniekitems
Naam

Waterkringloop

Omschrijving

Voorstelling van waterkringloop om water te zuiveren.

Cluster

Ecologie / milieu
Tot deze groep behoren items rond milieu-educatie,
waterhuishouding, afvalproblematiek, ecosystemen e.a.
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Inzicht krijgen in de werking van een waterzuiveringsinstallatie.

Beschouwing

Op het internet zijn voorbeelden te vinden om zelf een grote
'filter' te maken water te zuiveren. Op deze maquette hebben
de leerlingen de verschillende stappen van de zuivering in een
waterzuiveringsstation voorgesteld. Een bezoekje aan zo'n
zuiveringsstation of een expert in de klas is hier zeker
aangewezen.

Verzameling techniekitems
Naam

Zuiveringsstation

Omschrijving

En waterzuiveringsstation maken.

Cluster

Ecologie / milieu
Tot deze groep behoren items rond milieu-educatie,
waterhuishouding, afvalproblematiek, ecosystemen e.a.
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Zelf een grote filter bouwen om vuil water te zuiveren.

Beschouwing

Na een bezoekje aan het waterzuiveringsstation worden de
leerlingen uitgedaagd om zelf een filter te bouwen om water te
zuiveren.

Verzameling techniekitems
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Naam

aandrijving veersysteem

Omschrijving

Veren plooien om autootjes te lanceren.

Cluster

Eigenschappen van materialen.
Items, waarbij eigenschappen van het gebruikte materiaal een
rol speelt: hardheid, veerkracht, warmtegeleidend, elektrisch
geleidend, vast…

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Verende eigenschap van materiaal.
Zelf plooien van een veer.

Beschouwing

De kinderen weten dat je met een veer iets kunt wegschieten.
Dit bracht hen op het idee een wagentje te lanceren in een
afgebakend baantje. Tijdens het buigen van de veer doen ze
ervaringen op met verschillende soorten ijzerdraad en tangen.

Verzameling techniekitems
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Naam

Bassin maken

Omschrijving

Waterbassin om de boten te laten varen.

Cluster

Eigenschappen van materialen.
Items, waarbij eigenschappen van het gebruikte materiaal een
rol speelt: hardheid, veerkracht, warmtegeleidend, elektrisch
geleidend, vast…

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Ideeën bedenken voor een 'meeneembaar' waterbassin.
Onderzoeken welke materialen waterdicht zijn.
Een stevige constructie bouwen waar zoveel water in kan.

Beschouwing

De leerlingen zien in hoe ze met eenvoudige middelen een
grote waterbak kunnen maken. De link kan gelegd worden met
het aanleggen van een tuinvijver met vijverfolie.
Leerlingen leren omgaan met begrippen druk en drukkracht:
hoe diepen het water, hoe groter de druk (cfr stuwdam) en
drukkracht is druk x oppervlakte.

Verzameling techniekitems
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Naam

Beton maken

Omschrijving

Beton maken.

Cluster

Eigenschappen van materialen.
Items, waarbij eigenschappen van het gebruikte materiaal een
rol speelt: hardheid, veerkracht, warmtegeleidend, elektrisch
geleidend, vast…

Verwante Cluster(s) Bouw: constructie.

Techniciteit

Materiaaleigenschappen van beton leren kennen.
Sterkte van betonconstructies onderzoeken.

Beschouwing

De leerlingen maken beton (cement, grind, zand en water) in
verschillende verhoudingen. Van dit beton worden proefstaven
gemaakt. Ze maken ook 'gewapend' beton. Door de
proefstaven te belasten testen ze de stevigheid
(breukvastheid) van de verschillende soorten beton.

Verzameling techniekitems
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Naam

Boot

Omschrijving

Een boot maken.

Cluster

Eigenschappen van materialen.
Items, waarbij eigenschappen van het gebruikte materiaal een
rol speelt: hardheid, veerkracht, warmtegeleidend, elektrisch
geleidend, vast…

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Een technische realisatie bouwen die blijft drijven.

Beschouwing

De kinderen doen op een onderzoekende manier kennis op
over materialen die blijven drijven of zinken. Deze kennis
helpt hen om de juiste materialen te kiezen om een boot te
bouwen.
Het begrip 'soortelijke massa' (massa per volume-eenheid)
wordt intuïtief aangebracht.

Verzameling techniekitems
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Naam

Snoephuis

Omschrijving

Een huis bouwen van snoep.

Cluster

Eigenschappen van materialen.
Items, waarbij eigenschappen van het gebruikte materiaal een
rol speelt: hardheid, veerkracht, warmtegeleidend, elektrisch
geleidend, vast…

Verwante Cluster(s) Verbindingstechnieken: lijmen.

Techniciteit

Bouwen met verschillende materialen.

Beschouwing

De kinderen wilden een snoephuisje bouwen. De basisvorm
was reeds klaar uit hout. Ze moesten een (eetbare) manier
zoeken om het snoepgoed tegen het hout te plakken. Zo
deden ze ervaring op met verschillende lijmsoorten en
'eetbare' kleefstoffen.
(Toch kunnen we de kinderen de vraag stellen het gebruik van
voedingswaren ethisch in orde is in een wereld waarin mensen
sterven van honger. Zonder dit verder te dramatiseren.)

Verzameling techniekitems
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Naam

Ster-karton

Omschrijving

Sterren worden uitgedeeld.

Cluster

Eigenschappen van materialen.
Items, waarbij eigenschappen van het gebruikte materiaal een
rol speelt: hardheid, veerkracht, warmtegeleidend, elektrisch
geleidend, vast…

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Kennis maken met verschillende materialen.

Beschouwing

Eén van de ontwikkelingsdoelen is 'kunnen zeggen waarvan
de stoel, bank, gordijn in de klas gemaakt is. De kleuterjuffen
hadden ervoor gezorgd dat de 5 uit te delen sterren uit
verschillende materialen bestonden. Zo konden de kleuters
weer nieuwe materialen ontdekken en benoemen bij elke
nieuwe ster.

Verzameling techniekitems
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Naam

Termo-wip

Omschrijving

Door het kaarsje aan te steken, gaat de schommel op en neer.

Cluster

Eigenschappen van materialen.
Items, waarbij eigenschappen van het gebruikte materiaal een
rol speelt: hardheid, veerkracht, warmtegeleidend, elektrisch
geleidend, vast…

Verwante Cluster(s) Fysica: eigenschappen materialen.

Techniciteit

Er wordt hier gebruik gemaakt van een bimetaal, twee
verschillende metalen worden op elkaar bevestigd (gelast,
gesoldeerd, geklonken...). Daar beide metalen een
verschillende uitzettingscoëfficient hebben, zal het geheel krom
trekken bij verwarming. In dit geval wordt hierdoor het
zwaartepunt van de wip verplaatst waardoor deze omslaat.
Hierdoor wordt het bimetaal uit de vlam gehaald en keert het
geheel na afkoeling terug naar de beginpositie.

Beschouwing

Bimetalen worden vaak gebruikt als beveiliging tegen
oververhitting. Door het verbuigen bij warmte wordt de
stroomkring onderbroken. Met dit systeem kan ook de
temperatuur geregeld worden. Vb: frietketel, strijkijzer,
krultang, ...

Verzameling techniekitems
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Naam

Vlot

Omschrijving

Een drijvend vlot sjorren.

Cluster

Eigenschappen van materialen.
Items, waarbij eigenschappen van het gebruikte materiaal een
rol speelt: hardheid, veerkracht, warmtegeleidend, elektrisch
geleidend, vast…

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Een vlot bouwen met de juiste materialen.
Een systeem bedenken om het vlot via een bepaalde weg over
de rivier te krijgen.

Beschouwing

Om een drijvend vlot te maken moeten de leerlingen inzicht
hebben in welke materialen drijven en welke niet. Daarna
kunnen ze met de opgedane materiaalkennis een vlot (of boot
e.d) bouwen. Hier volgt het vlot een bepaalde weg via een
kabel over snaarwielen. De kinderen bestuderen andere
manieren om een vlot (of veerboot) naar de overkant te
brengen: hoe gebeurde het vroeger, hoe gebeurt het in
ontwikkelingslanden...?
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60

Naam

Wipkip

Omschrijving

Speeltuig

Cluster

Eigenschappen van materialen.
Items, waarbij eigenschappen van het gebruikte materiaal een
rol speelt: hardheid, veerkracht, warmtegeleidend, elektrisch
geleidend, vast…

Verwante Cluster(s) Vormgeving.

Techniciteit

Een wipkip is een speeltuig, gebouwd met een veer, zodat dit
'echt' wipt.

Beschouwing

Waar bij het klassieke knutselen vaak een stare verbinding
wordt gemaakt, is hier de eis van de echtheid: een spiraalveer
zodat het ding echt werkt. Sommige kinderen kiezen voor een
recup-veertje uit een balpen o.i.d., anderen gaan dit veertje
zelf maken door een dunne staaldraad rond een buis te
wikkelen. Leerlingen merken dat materialen verschillende
veerkracht hebben.

Verzameling techniekitems
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Naam

Wipkip

Omschrijving

Een wipkip is de algemene naam voor een
schommelspeeltuig, voorzien van een veer.

Cluster

Eigenschappen van materialen.
Items, waarbij eigenschappen van het gebruikte materiaal een
rol speelt: hardheid, veerkracht, warmtegeleidend, elektrisch
geleidend, vast…

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Verende eigenschap van materiaal.
Zelf plooien van een veer.

Beschouwing

Meermaals zagen we een wipkip zonder veer: een figuurtje,
vastgelijmd of geplaatst in een beetje klei of plastcine. Dit is
dan wel een 'look-a-like', maar het essentiële ontbreekt: de
veer.
De veer kan recup zijn (uit een balpen) of men kan zelf een
veer maken, waarbij kan gewezen worden op de verende
eigenschappen van sommige materialen.

Verzameling techniekitems
Naam

Automatische schakeling

Omschrijving

De slagboom komt tussen de lichtsensor waardoor de blauwe
knipperleds in de gevel van het politiekantoor gaan knipperen.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

De leerlingen hebben een automatische schakeling gemaakt
met het pakket Chip chip hoera! (RVO-Society).

Beschouwing

Met behulp van een transistor en lichtsluis kunnen de
leerlingen automatisch schakelen. Ze bedachten zelf een
praktische toepassing: de slagboom. Ze hebben zelf alle
componentjes onder het dak verbonden en gesoldeerd. De
leerlingen komen zelf dagelijks in contact met automatische
schakelngen en kunnen hier voorbeelden van geven. (inkom
winkel, slagboom parking, douche zwembad e.a.)
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Naam

Batterij

Omschrijving

Auto- of motobatterij als voedingsbron voor de plaat.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s) Veiligheid.

Techniciteit

Deze batterij heeft een werkspanning van 12 volt en voldoende
capaciteit om de hele plaat van energie te voorzien. Bovendien
is ze oplaadbaar, wat een voordeel is.

Beschouwing

Heel wat aspecten zijn aanwezig. Een eerste en helemaal niet
onbelangrijk is de veiligheid: door de grote capaciteit van een
autobatterij kan een kortsluiting ernstige gevolgen hebben
(brand en brandwonden).
Het aansluiten van verschillende onderdelen gebeurt parallel
(alle onderdelen hebben dezelfde spanning) of in serie (de
spanning wordt verdeeld over verschillende onderdelen. Zo
worden led-lampjes normaal aangesloten met een
voorschakelweerstand om de werkspanning aan te passen,
maar als we verschillende lampjes in serie plaatsen kunnen we
dit ook zo oplossen.

Verzameling techniekitems
Naam

Brandweer

Omschrijving

Een brandweerkazerne, gebouwd door leerlingen van het
eerste leerjaar, met hulp van oudere leerlingen. Er is een
sirene en uit de brandweerslang spuit water.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.

Verwante Cluster(s) Vormgeving.

Techniciteit

Een eenvoudige stroomkring met batterij, schakelaar en
zoemer en een met waterpomp.

Beschouwing

Dit wekte zoveel enthousiasme bij de kinderen dat zij zelf de
directeur hebben gevraagd of zij dit project mochten herhalen
als zij in het zesde leerjaar zouden zitten.
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Naam

Catamaranboot

Omschrijving

Een aankooppakket, waarmee met behulp van twee PETflessen een catamaranboot wordt gebouwd. De boot wordt
aangedreven met een elektrische motor met propeller.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s) Fysica: wetmatigheden.

Fysica: omzetting van energie.
Techniciteit

Drijven en zinken: het volume van de petflessen zorgt voor
voldoende opwaartse stuwkracht om het geheel drijvend te
houden (wet van Pascal).
De vorm (aërodynamische, bij een schroef hydrodynamisch)
en de stand van de bladen is van die aard dat er een
drukverschil wordt gecreëerd tussen voor- en achterkant, dat
uiteindelijk zorgt voor de stuwkracht.

Beschouwing

Eenvoudige oefening, die aanleiding geeft tot het onderzoeken
van heel wat techniciteit. Vooral de werking van een schroef,
van eenvoudig schuingeplaatst blad tot aërodynamische vorm
en allerlei randverschijnselen (geluidslast, cavitatie...) leiden
tot meer 'wetenschap'.

Verzameling techniekitems
Naam

Citroenstroom

Omschrijving

Stroom opwekken door middel van enkele citroenen.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s) Duurzame energie.

Techniciteit

Stroom opwekken door middel van een plaatje zink en koper in
een zuur (de citroen)

Beschouwing

De leerlingen zien dat ze met citroenen stroom kunnen
opwekken. Ze krijgen een beetje inzicht in de werking van een
batterij. Door middel van een multimeter kun je meten hoeveel
stroom je opwekt. De leerlingen leren onderzoekend wat het
effekt is van meerdere citroenen.

Verzameling techniekitems
Naam

Draaideur zonne-energie

Omschrijving

Een draaideur wordt aangedreven door een solarmotor.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s) Duurzame energie.

Fysica: omzetting van energie.
Techniciteit

Een eenvoudige stroomkring met zonnecel en solarmotor.
Overbrenging met tandwielen om het toerental aan te passen.

Beschouwing

In dit geval werd naar een oplossing gezocht om op een
ecologische manier (zonne-energie) een draaideur te laten
werken.
Aangezien de solarmotor een te hoog toerental heeft dient een
reductie te worden gemaakt (tandwieloverbrenging).
Omgekeerd kunnen honderden mensen die met eigen energie
de deur openduwen, een generator aandrijven en zodoende
elektriciteit opwekken.

Verzameling techniekitems
Naam

Elektriciteitspakket

Omschrijving

Verschillende toepassingen van elektriciteit.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Verschillende bronnen van elektriciteit.

Beschouwing

In dit bouwpakket kunnen de kinderen experimenteren met
verschillende vormen van elektriciteit opwekken: een
zonnepaneel, een dynamo. Ze kunnen telkens een ledlichtje
laten branden.
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Naam

Elektromagneet

Omschrijving

Een elektromagneet maken.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Inzicht krijgen in de werking van een elektromagneet en zelf
een elektromagneet maken.

Beschouwing

In vele gebruiksvoorwerpen rondom ons zitten magneten en
elektromagneten. Met wat restjes elektriciteitsdraad en een
batterij kun je een dikke nagel al magnetisch maken. Een
eenvoudig experiment waarmee je de werking van
elektromagneten in allerlei toepassingen kan toelichten. (vb
elektromagnetische kraan in autokerkhof). Dit poppetje danst
door de magneet te activeren.
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Naam

Experimenten elektriciteit

Omschrijving

Een stroomkring maken.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Experimenteren met de eenvoudige stroomkring.

Beschouwing

De kleuters hebben materiaal op hun maat om een
eenvoudige stroomkring te maken. Ze laten een lampje
branden. Nadien kunnen ze iets bedenken om het lampje aan
en uit te doen.
Dit kan zeker reeds van in de kleuterklas!
We zagen een 6-jarige, zonder hulp, een lampje aan en uit
schakelen met twee zelf gemaakte in serie geplaatste
schakelaars, een voorbeeld van een EN-schakeling (sec
onderwijs).

Verzameling techniekitems
Naam

Helicopterzon

Omschrijving

De motor van de helikopter wordt aangedreven door een
zonnepaneel.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s) Duurzame energie.

Techniciteit

Toepassing van een stroomkring op zonne-energie

Beschouwing

Eerder een gadget. Toch worden in het echt experimenten
gedaan om vliegtuigen te laten vliegen op zonne-energie. De
benodigde energie is echter zo groot, dat dit voor transport van
goederen of personen niet direct aan de orde is. Wel voor bvb
langdurige onbemande experimentele vluchten in hogere
luchtlagen (weervliegtuig…).

Verzameling techniekitems
Naam

Lantaarns

Omschrijving

Eenvoudige stroomkring met spanningsbron, lampjes en
schakelaars.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.

Verwante Cluster(s) Veiligheid.

Techniciteit

Schakelen van lampjes op een spanningsbron: spanning,
weerstand, stroomsterkte, serie- of parallelschakeling.

Beschouwing

Van eenvoudige basisinzichten (stroomkring) tot meer
complexe schakelingen (serie-, parallel- en gemengde
schakelingen) met daarbij het effect op stroom en spanning in
en over de verchillende componenten.
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Naam

Ledverlichting

Omschrijving

Straatverlichting maken

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s) Duurzame energie.

Ecologie / milieu
Techniciteit

Een led-lampje heeft een bepaalde werkspanning (afhankelijk
van kleur en type) en werkstroom (meestal 20mA). Om een
Led aan te sluiten maken we gebruik van een
voorschakelweerstand (te berekenen).

Beschouwing

Deze leerlingen hadden 4 lampjes parallel geschakeld
waarmee het maximum vermogen van de adaptor bereikt
was. Na onderzoek bleek dat ledjes (20 mA) veel minder
verbruiken dan lampjes (200mA). Ze ontdekten zo dat ze 10
keer zoveel ledjes konden aansluiten met dezelfde stroom. Ze
konden zo zelf aangeven wat het verschil is in het gebruik van
gloei- spaar- en ledlampen.

Verzameling techniekitems
Naam

LED-verlichting

Omschrijving

Eenvoudige stroomkring met zonnepaneel en led-lampjes.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Toepassing van de eenvoudige stroomkring.

Beschouwing

De leerlingen experimenteren met zonnecellen om voldoende
energie op te wekken om een ledje, lampje, solarmotor,
zoemer te laten werken. Soms moeten zonnecellen in serie
geschakeld worden om voldoende spanning op te wekken.
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Naam

Led-verlichting

Omschrijving

Stroomkring met batterij en led-lampjes.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Een led-lampje heeft een bepaalde werkspanning (afhankeleijk
van kleur en type) en werkstroom (meestal 20mA). Om een
Led aan te sluiten maken we gebruik van een
voorschakelweerstand (te berekenen).

Beschouwing

Op google zijn heel wat led-calculators te vinden, gemakkelijk
te bereiken via google-afbeeldingen. Ook voor het bepalen van
kleurcodes van weerstanden kan je hier terecht. Kinderen zijn
zeer flexibel in het googelen met deze sleutelwoorden en het
vinden van oplossingen voor dit probleem.

Verzameling techniekitems
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Naam

LED-verlichting

Omschrijving

Verlichting van de kermisattractie met behulp van LED-lampjes

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.

Verwante Cluster(s) Duurzame energie.

Techniciteit

Stroomkring met batterij en LED-lampjes. Hierbij moeten de
jongeren rekening houden met de werkspanning en -stroom
van de LED's en de nodige voorschakelweerstanden
berekenen of het probleem oplossen door LED's in serie en/of
parallel te schakelen.

Beschouwing

LED-verlichting heeft ten opzichte van klassieke verlichting
een veel hoger rendement, omdat bij klassieke verlichting het
overgrote deel van de aangeleverde energie wordt omgezet in
warmte (meer dan 90%). Vandaar dat het gebruik van LEDverlichting wordt aanbevolen en de productie van gloeilampen
geleidelijk aan wordt gestopt.

Verzameling techniekitems
Naam

Led-verlichting

Omschrijving

Verlichting met leds.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Een led-lampje heeft een bepaalde werkspanning (afhankelijk
van kleur en type) en werkstroom (meestal 20mA). Om een
Led aan te sluiten maken we gebruik van een
voorschakelweerstand (te berekenen).

Beschouwing

Op google zijn heel wat led-calculators te vinden, gemakkelijk
te bereiken via google-afbeeldingen. Ook voor het bepalen van
kleurcodes van weerstanden kan je hier terecht. Kinderen zijn
zeer flexibel in het googelen met deze sleutelwoorden en het
vinden van oplossingen voor dit probleem.

Verzameling techniekitems
Naam

Monorail

Omschrijving

Een monorail beweegt zich over het dorp en schakelt
automatisch uit bij aankomst. Na een druk op de startknop
beweegt hij in omgekeerde richting.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Door de polariteit van de motor te veranderen, verandert ook
de draairichting.

Beschouwing

Minder eenvoudige schakeling dan men op het eerste zicht
zou denken. Klassiek is dit oa op te lossen met behulp van
een dubbelpolige wisselschakelaar en twee NGeindschakelaars (micro-switch).
Bemerk de onderzoekskaart naast het project.
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Verzameling techniekitems
Naam

Overweg slagboom

Omschrijving

Eenvoudige stroomkring met batterij, lampjes en
wisselschakelaar.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s) Veiligheid.

Techniciteit

Als de slagboom sluit zal een wisselschakelaar de witte lamp
doven en de rode ontsteken.

Beschouwing

Het schakelen kan ook gebeuren met een optisch oog, zodat
er geen mechanisch contact moet zijn: geen sleet, maar ook
geen aanraking (veiligheid). Kinderen zoeken voorbeelden van
toepassingen (bvb lift, alarm…)

Verzameling techniekitems
Naam

Paperclipschakelaar

Omschrijving

Stroomkring met batterij, lampjes en wisselschakelaar.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.

Verwante Cluster(s) Veiligheid.

Techniciteit

Jongeren sluiten een stroomkring met behulp van een
paperclipschakelaar. Om de verschillende lampjes
achtereenvolgens aan en ui te schakelen wordt de paperclip
rondgedraaid van het ene contactpunt naar het andere.

Beschouwing

Om dit te automatiseren kan men werken met een
ronddraaiende schijf of trommel, met daarop sleepcontacten.
Ook een trommel met nokken, die schakelaars open of dicht
duwen kan worden gebruikt (contactor in oudere
wasmachines, vroeger ook de stroomverdeler in auto's). In
moderne installaties wordt dit probleem elektronisch opgelost.
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Verzameling techniekitems
Naam

Schakelkast

Omschrijving

Het in werking stellen van verschillende elektrische systemen
gebeurd via een schakelkast.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.

Verwante Cluster(s) Veiligheid.

Techniciteit

Schakelen van elektriciteit. Verschillende systemen staan
parallel op eenzelfde spanningsbron.

Beschouwing

Basisregels van serie- en parallelschakeling komt hier aan
bod: hoe zit het met de spanning in de verschillende kringen,
wat gebeurt er met de stroom, hoe zal te totaalstroom zijn (en
de veiligheid)?
De link kan hier worden gelegd met een huisinstallatie.
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Verzameling techniekitems
Naam

Schakelkast

Omschrijving

Verschillende schakelaars voor verschillende stroomkringen.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s) Veiligheid.

Techniciteit

Schakelkast om verschillende onderdelen van de plaat van
stroom te voorzien.
Toepassing van de stroomkring.

Beschouwing

Op vele platen werden vele dingen van stroom voorzien.
Aanvankelijk had elke stroomkring zijn eigen batterij. Kinderen
moesten op onderzoek om te vertrekken met één batterij (of
adaptor en voedingsplaatje).

Verzameling techniekitems
Naam

Schakelkast

Omschrijving

Verschillende schakelaars voor verschillende stroomkringen.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Schakelkast om verschillende onderdelen van de plaat van
stroom te voorzien.
Toepassing van de stroomkring.

Beschouwing

Op vele platen werden vele dingen van stroom voorzien.
Aanvankelijk had elke stroomkring zijn eigen batterij. Kinderen
moesten op onderzoek om te vertrekken met één batterij (of
adaptor en voedingsplaatje).

Verzameling techniekitems
84

Naam

Sleepcontacten

Omschrijving

Een draaimolen wordt aangedreven met een motor op batterij.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.

Verwante Cluster(s) Fysica: eigenschappen materialen.

Techniciteit

De motor werd omgekeerd geplaats, bovenaan in de
draaischijf. Aangezien de batterij en de schakelaar vast
gemonteerd zijn, kunnen geen elektriciteitsdraden worden
gebruikt voor de aansluiting, deze zouden in elkaar draaien en
het geheel blokkeren. Er werd gebruik gemaakt van
sleepcontacten, hier een paperclip die glijdt over een koperen
strip.

Beschouwing

Sleepcontacten worden oa gebruikt in sommige
elektromotoren, om de rotor van elektriciteit te voorzien. Daar
wordt gebruik gemaakt van koolborstels. Ook bij racebanen
gebeurt de energie-overdracht eveneens via sleepcontacten.

Verzameling techniekitems
Naam

Spooroverweg

Omschrijving

Lichten bij de spoorwegovergang.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s) Urbanisatie.

Veiligheid.
Techniciteit

Toepassing van de eenvoudige stroomkring.

Beschouwing

De leerlingen wilden een systeem bouwen met wit en rood licht
aan de spooroverweg. Ze bedachten een systeem waarbij de
slagboom de schakelaars in werking zet om het witte of rode
licht te laten branden.
Met zilverpapier, papercclips, splitpennen, wasknijpers, karton,
... Kun je de leerlingen altijd uitdagen om zelf een schakelaar
te bouwen. De resultaten zijn altijd weer verrassend.

Verzameling techniekitems
Naam

Straatverlichting

Omschrijving

Straatverlichting met behulp van LED-lampjes.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s) Ecologie / milieu

Techniciteit

Stroomkring met batterij en LED-lampjes. Hierbij moeten de
jongeren rekening houden met de werkspanning en -stroom
van de LED's en de nodige voorschkelweerstanden berekenen
of of het probleem oplossen door LED's in serie en/of parallel
te schakelen.

Beschouwing

LED-verlichting heeft ten opzichte van klassieke verlichting
een veel hoger rendement, omdat bij klassieke verlichting het
overgrote deel van de aangeleverde energie wordt omgezet in
warmte. Vandaar dat het gebruik van LED-verlichting wordt
aanbevolen en de productie van gloeilampen geleidelijkaan
wordt gestopt.

Verzameling techniekitems
Naam

Stroomkring

Omschrijving

Eenvoudige stroomkring met lampje, batterij en schakelaar.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Dit is een toepassing van de eenvoudige stroomkring.

Beschouwing

De leerlingen leren een eenvoudige stroomkring maken. Met
zilverpapier, wasknijpers, paperclips, splitpennen, ... kun je ze
uitdagen zelf een schakelaar te maken.
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Verzameling techniekitems
Naam

Verkeerslicht

Omschrijving

Kruispunt met verkeerslichten

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s) Veiligheid.

Urbanisatie.
Techniciteit

Eenvoudige stroomkring met batterij, lampjes en
wisselschakelaar.

Beschouwing

Het gebruik van verkeerslichten wint langzaam terug de
bovenhand op 'ronde punten' omdat ze algemeen een vlottere
doorgang verzekeren. De verkeerslichten worden dan wel
'intelligent' uitgevoerd. Dit wil zeggen dat ze rekening houden
met de hoeveelheid verkeer die uit elke richting komt om de
schakeltijden te bepalen.

Verzameling techniekitems
Naam

Verlichting

Omschrijving

Straatverlichting maken

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Stroomkring met batterij en LED-lampjes. Hierbij moeten de
jongeren rekening houden met de werkspanning en -stroom
van de LED's en de nodige voorschkelweerstanden berekenen
of of het probleem oplossen door LED's in serie en/of parallel
te schakelen.

Beschouwing

LED-verlichting heeft ten opzichte van klassieke verlichting
een veel hoger rendement, omdat bij klassieke verlichting het
overgrote deel van de aangeleverde energie wordt omgezet in
warmte. Vandaar dat het gebruik van LED-verlichting wordt
aanbevolen en de productie van gloeilampen geleidelijkaan
wordt gestopt.

Verzameling techniekitems
Naam

Verlichting mijnschacht

Omschrijving

Verschillende fittingen met lampjes zijn parallel aangesloten
om de tunnel van licht te voorzien.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Dit is een toepassing van de eenvoudige stroomkring.
In een serieschakeling wordt de spanning verdeeld over de
verschillende lampjes, bij een parallelschakeling krijgt elk
lampje de volledige bronspanning (van batterij of adapter).

Beschouwing

Wanneer de leerlingen verschillende lampjes moeten
aansluiten zien ze een verschil tussen serie- en
parallelschakeling. Ze kunnen hiermee vrij experimenteren en
proefondervindelijk het verschil ontdekken. Met een batterij
van 12 V en lampjes van 3,5V moeten de leerlingen op zoek
naar de juiste combinatie van serie- en parallelschakeling
opdat elk lampje de juiste spanning zou krijgen.

Verzameling techniekitems
Naam

Vliegtuig-stroomkring

Omschrijving

Een molen met twee vliegtuigjes draait rond. De vliegtuigjes
worden aangedreven door elektromotoren op batterij. Het
draaien van de molen wordt ook veroorzaakt door de
schroeven van de vliegtuigjes.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s) Mechanica: overbrengingen.

Techniciteit

Eenvoudige toepassing van een stroomkring met batterij en
motor.
Toch zit er een hele denkoefening achter in verband met de
constructie en meer bepaald ivm de plaatsing van de batterijen.

Beschouwing

De batterijen worden hier bij op de draaimolen geplaatst. Dit
geeft een probleem bij het aan en uitschakelen van het geheel.
Elders (4_11) werd dit opgelost via sleepcontacten.

Verzameling techniekitems
Naam

Voetbalterrein

Omschrijving

Bouw van een voetbalterrein.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s) Bouw: constructie.

Techniciteit

Toepassing van stroomkring.
Bouw van een tribune.

Beschouwing

Op verschillende platen kwam een voetbalterrein aan bod. De
verlichting is een toepassing van de eenvoudige stroomkring
met ledlampjes. De bouw van de tribune past in een
onderzoek naar stevige constructies.

Verzameling techniekitems
Naam

Zonnepaneel

Omschrijving

Een eenvoudige stroomkring met zonnecel.

Cluster

Elektriciteit.
Tot deze groep behoren spanningsbronnen, stroomkringen
(met lampjes, led's, motor, zoemer ea), serie- en
parallelschakeling, automatische schakelingen.
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Verwante Cluster(s) Duurzame energie.

Techniciteit

Zonnepanelen in serie kunnen schakelen om ledlichtjes te
laten branden.

Beschouwing

De leerlingen experimenteren met zonnecellen om voldoende
energie op te wekken om lampje, solarmotor, zoemer te laten
werken. Soms moeten zonnecellen in serie geshakeld worden
om voldoende spanning op te wekken.

Verzameling techniekitems
Naam

Berg

Omschrijving

Berg, vervaardigd uit geëxpandeerd PUR.

Cluster

Fysica: eigenschappen materialen.
Alle items die te maken hebben fysische eigenschappen van
materialen.
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Verwante Cluster(s) Vormgeving.

Techniciteit

Voor de vervaardiging van de berg werd polyurethaan
(spuitbuis) opgeschuimd in een vuilzak en nadien bijgesneden
en geschuurd.

Beschouwing

Inderdaad een mogelijkheid om dit probleem zo op te lossen
en gelijktijdig leren de kinderen dit product, dat veel in de
bouwsector wordt gebruikt, kennen. Anderzijds is dit product
niet het meest milieuvriendelijk en geeft bij aanraking vlekken
die moeilijk te verwijderen zijn, zowel op kleding als op de
huid. Verder kunnen er veiligheidsproblemen zijn (ogen!)

Verzameling techniekitems
Naam

Eendjesvijver

Omschrijving

Eendjes op een kurk drijven op een vijver.

Cluster

Fysica: eigenschappen materialen.
Alle items die te maken hebben fysische eigenschappen van
materialen.

Verwante Cluster(s) Fysica: wetmatigheden.

Techniciteit

Drijven en zinken van materialen.

Beschouwing

Drijven en zinken zijn natuurverschijnselen (wetten van
Pascal). In techniek maken we van deze eigenschappen
gebruik om bepaalde technische realisaties te maken. Door te
experimenteren doen lln materiaalkennis op die ze nodig
hebben om technische realisaties te maken (Hoe laat ik een
eendje drijven?).
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Verzameling techniekitems
Naam

Kunststof buigen

Omschrijving

Buigen van kunststof (plexiglas).

Cluster

Fysica: eigenschappen materialen.
Alle items die te maken hebben fysische eigenschappen van
materialen.

Verwante Cluster(s) Architectuur en vormgeving.

Techniciteit

Kunststof kan vervormd worden door het te verwarmen.

Beschouwing

Heel veel dingen rondom ons bestaan uit kunststof. Kinderen
ontdekken hoe je kunststof kunt bewerken door het te
verwarmen. Er zijn kunststoffen die na uitharding niet meer te
vervormen zijn, dit zijn thermo-harders (zoals pur,
composieten…), de andere groep (wel te vervormen) noemen
we thermo-plasten. Ze kunnen zo zelf nieuwe
gebruiksvoorwerpen bedenken en realiseren.
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Verzameling techniekitems
Naam

Ponton

Omschrijving

Een ponton wordt gebruikt als terras.

Cluster

Fysica: eigenschappen materialen.
Alle items die te maken hebben fysische eigenschappen van
materialen.
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Verwante Cluster(s) Urbanisatie.

Techniciteit

Het ponton gaat mee op en neer met de golfbeweging van het
water.

Beschouwing

In realiteit zal men deze golfbeweging eerder proberen te
neutraliseren (men wordt zeeziek), maar het idee wordt wel
gebruikt om verschillen tussen hoog en laag waterstand op te
heffen, zodat schepen kunnen aanleggen, of om te beletten
dat constructies bij wassend water onder komen te staan. In
Nederland worden op deze manier huizen gebouwd op water
om bouwruimte te winnen.

Verzameling techniekitems
Naam

Voetbalveld-magneetjes

Omschrijving

Op het voetbalveld zitten verschillende magneetjes zodat de
voetbalspelers makkelijk op andere posities geplaatst kunnen
worden.

Cluster

Fysica: eigenschappen materialen.
Alle items die te maken hebben fysische eigenschappen van
materialen.

Verwante Cluster(s) Urbanisatie.

Techniciteit

De leerlingen experimenteren hier met magnetisme. Ze
ontdekken dat de spelers zelf niet op een magneetje moeten
staan maar dat een paperclip al volstaat.

Beschouwing

We hebben verschillende mooie voorbeelden van
voetbalvelden gezien telkens hebben de leerlingen een ander
systeem bedacht om de mannetjes te laten bewegen.
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Verzameling techniekitems
Naam

Waterdicht maken

Omschrijving

Waterdicht maken van de boot met vernis.

Cluster

Fysica: eigenschappen materialen.
Alle items die te maken hebben fysische eigenschappen van
materialen.
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Inzien hoe dingen waterdicht gameekt kunnen worden en het
belang ervan ervaren.

Beschouwing

Kinderen weten dat papieren bootjes doorgaans niet lang
varen. Ze worden doorweekt en zinken. Hier wordt een
kartonnen boot gebouwd en nadien komt er een onderzoek
hoe deze boot waterdicht kan gemaakt worden. Hoe wordt dat
gedaan bij echte boten? Welke vernis gebruiken we best?

Verzameling techniekitems
100

Naam

Golfslagsysteem

Omschrijving

Imitatie van golven en getijde door een golfslagsysteem.

Cluster

Fysica: omzetting van energie.
Items waarbij energie (potentiële, kinetische, windenergie,
elektrische...) wordt omgezet van de ene vorm naar de andere.

Verwante Cluster(s) Fysica: omzetting van energie.

Urbanisatie.
Techniciteit

Via een kruk worden schoepen aangedreven die een water in
beweging zetten en zo golven veroorzaken.

Beschouwing

Mechanische arbeid wordt omgezet in beweging van water.
We zien hierin ook de aandrijving van een waterfiets en ook de
raderboten (Mississippi), wat dan weer aanleiding kan zijn om
iets te onderzoeken ivm met de ontwikkeling van scheepvaart,
maar ook de ontwikkeling van een land (industrie in het
binnenland,bvb nut van Kempisch en Albertkanaal voor de
ontwikkeling van de Kempen, verzanding van het Zwin)

Verzameling techniekitems
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Naam

Rekkerboot

Omschrijving

Een bootje, gemaakt van een botervlootje wordt aangedreven
door een schoepenrad dat op zijn beurt wordt aangedreven
door een opgedraaide elastiek.

Cluster

Fysica: omzetting van energie.
Items waarbij energie (potentiële, kinetische, windenergie,
elektrische...) wordt omgezet van de ene vorm naar de andere.

Verwante Cluster(s) Fysica: wetmatigheden.

Techniciteit

De energie van de opgedraaide elastiek wordt omgezet in een
ronddraaiende beweging. Deze beweging maakt dat een
schoepenrad draait in het water waardoor het bootje
voortbeweegt.

Beschouwing

Leuk experiment voor jongere kinderen. Toch bevat dit heel
wat aanleiding tot onderzoek: actie-reactie, energieoverdracht,
aandrijving van schepen, eigenschappen van materialen
(elasticiteit, drijven en zinken)...

Verzameling techniekitems
Naam

Ballonwagenparcours

Omschrijving

Wagentjes worden aangedreven door een ballon.

Cluster

Fysica: wetmatigheden.
Items waarbij fysische wetmatigheden aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Fysica: omzetting van energie.

Techniciteit

De lucht in de ballon wordt door de druk (ten gevolge van de
spankracht van het materiaal) met een snelheid naar buiten
geblazen. Het effect is dat het wagentje naar voor bolt.

Beschouwing

Berust op de wet van actie en reactie (behoud van impuls).
Een massa (lucht) wordt met een bepaalde sneheid
uitgestoten, dan zal als reactie hierop de andere massa
(wagentje) met een bepaalde snelheid de andere richting uit
gaan, waarbij het product van massa en snelheid in beide
gevallen gelijk is. Op dit principe steunt het aandrijfsysteem
van jetmotoren en raketten.
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Verzameling techniekitems
Naam

Duikboot

Omschrijving

Een duikboot gemaakt van een pet-flesje dat kan drijven en
duiken.

Cluster

Fysica: wetmatigheden.
Items waarbij fysische wetmatigheden aan bod komen.
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

De leerlingen krijgen inzicht in de werking van de duikboot. Ze
zien dat wanneer de ballasttanks zich vullen met water de boot
zal duiken. Wanneer de ballasttanks worden leeggepompt en
zich vullen met lucht zal de boot stijgen. Dit is gelinkt aan de
wetten van Pascal ivm opwaartse stuwkracht.

Beschouwing

Lucht zorgt ervoor dat dingen gaan drijven. Een zwemblaas
stelt vissen in staat om hun massadichtheid aan te passen en
op de gewenste diepte te blijven. Om scheepswrakken te
bergen worden soms grote luchtballonnen gebruikt om het
schip aan de oppervlakte te krijgen. Een duikersvest kan met
lucht gevuld worden om op de gewenste diepte te blijven
zwemmen.

Verzameling techniekitems
104

Naam

Pop-pop-boot

Omschrijving

Een pop-pop-bootje met stoomaandrijving. De pop-pop-motor
bestaat uit een koker van blik (drankblikje), en twee rietjes.
Het geheel wordt gelijmd met epoxy (twee-componentenlijm).

Cluster

Fysica: wetmatigheden.
Items waarbij fysische wetmatigheden aan bod komen.

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

De leerlingen krijgen inzicht in de werking van deze
'stoommotor'. Door het kaarsje wordt het water in het reservoir
stoom die naar buiten gestuwd wordt. Er wordt (door
onderdruk) nieuw water naar binnen gezogen en de cyclus
herhaalt zich.

Beschouwing

Wanneer de leerlingen worden uitgedaagd om een vaartuig te
bouwen dat op eigen kracht vaart is een pop-pop-boot een
mogelijkheid. Je vindt verschillende mogelijkheden op het
internet, werken met een spiraal van een dun koperen buisje
(thermokoppel) biedt mogelijkheden tot veel experimenteren.

Verzameling techniekitems
Naam

Vullen spiraal

Omschrijving

Spiraal vullen met water.

Cluster

Fysica: wetmatigheden.
Items waarbij fysische wetmatigheden aan bod komen.
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Een oplossing zoeken om een dun buisje te vullen met water.

Beschouwing

De leerlingen moeten een oplossing zoeken om hun
'stoomspiraal' te vullen met water. Als je ze onder water
dompelt wat gebeurt er dan? Wat beteken die luchtbelletjes?
Hoe lukt dat met een spuit of een trechter? Ze ontdekken
verschillende materialen om de spiraal te vullen. (Ook
capilariteit van hele dunne buisjes kan aan bod komen.)

Verzameling techniekitems
Naam

Watertoren

Omschrijving

Bouw van een watertoren.

Cluster

Fysica: wetmatigheden.
Items waarbij fysische wetmatigheden aan bod komen.

Verwante Cluster(s) Urbanisatie.

Techniciteit

Toepassing van verbonden vaten.

Beschouwing

De leerlingen ontdekken rondom hen verschillende
toepassingen van verbonden vaten. Wanneer ze op hun
maquette een watertoren plaatsen kunnen ze langs buisjes
verschillende huizen, voederbakken,... van water voorzien.
Als kraantjes gebruikten ze hier de druppelkraantjes van
baxters in het ziekenhuis.
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Verzameling techniekitems
Naam

Carwash

Omschrijving

Eenvoudige constructie van een carwash met pompsysteem

Cluster

Hydro-pneumatische systemen.
Items met allerlei systemen met water en lucht.
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Verwante Cluster(s) Vormgeving.

Verbindingstechnieken: mechanische verbindingen.
Techniciteit

Een pompinstallatie, gebouwd met een recupruitensproeierpomp.
Ook verbindingstechnieken en afdichtingstechnieken komen
aan bod alsook het gebruik van materialen (plexiglas)

Beschouwing

In verschillende projecten wordt gebruik gemaakt van pompen.
Een eenvoudige en goedkope oplosing is het gebruik van een
ruitensproeierpomp van een auto. Deze is krachtig, heeft een
lange levensduur en werkt op een panning van 12 volt.
Bovendien zijn ze makkelijk te verkrijgen: elke afgedankte auto
heeft er één.
Ideale aanknoping om verschillende soorten pompen
(principes) te onderzoeken.
Verdere onderzoeksmogelijkheden: hoe kunnen we de auto
automatisch door de carwash laten bewegen.

Verzameling techniekitems
Naam

Fontein

Omschrijving

Water borrelt over de stenen, wordt opgevangen in een
vergaarbekken en via een pomp terug naar boven gevoerd.

Cluster

Hydro-pneumatische systemen.
Items met allerlei systemen met water en lucht.
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Verwante Cluster(s) Architectuur en vormgeving.

Techniciteit

Een eerste probleem is het doorboren van de steen. Jongeren
gebruiken hiervoor een steenboor.
Voor het pompsysteem gebruiken de jongeren een pomp van
een ruitensproeier, het vergaarbakje is een deel van het
waterreservoir van de ruitensproeier.

Beschouwing

Knap idee om recuperatiemateriaal te gebruiken: een stevige
pomp, werkend op 12V. Het dichtingsprobleem werd opgelost
door meteen ook het reservoir, waarin de pomp is ingebouwd,
te gebruiken.

Verzameling techniekitems
Naam

Fontein

Omschrijving

Fontein waarbij de waterdruk wordt geleverd door middel van
een spuit.

Cluster

Hydro-pneumatische systemen.
Items met allerlei systemen met water en lucht.
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Verwante Cluster(s) Fysica: wetmatigheden.

Techniciteit

Water bevindt zich in een reservoir. Hier wordt door een
uitwendige kracht een druk op uitgeoefend, waardoor het water
uit de fontein spuit.

Beschouwing

Op het eerste zicht een eenvoudig ontwerp, maar het bevat
toch heel wat mogelijkheden om hierbij aan te knopen met een
aantal fysische begrippen en wetmatigheden (druk, drukkracht,
verhouding uitstroomsnelheid en druk). Er ligt zeker ook de
uitdaging om het eigen ontwerp te toetsen aan de realiteit: hoe
werkt een fontein echt (staat daar iemand bij die een spuit
hanteert, hoe kan die druk nog worden bereikt: watertoren,
pomp…).

Verzameling techniekitems
Naam

Fontein

Omschrijving

Watertoren met fontein

Cluster

Hydro-pneumatische systemen.
Items met allerlei systemen met water en lucht.
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Verwante Cluster(s) Fysica: wetmatigheden.

Techniciteit

Doordat het water in de watertoren zich op een zekere hoogte
bevindt zal het water met een zekere kracht uit de fontein
stromen: toepassing van principe van communicerende vaten,
wetten van Pascal...

Beschouwing

Mogelijke onderzoeken oa: effect van de hoeveelheid water in
het reservoir, effect van het hoogteverschil tussen reservoir en
uitstroomopening, alternatieve systemen om water(druk) in
een woning te bekomen...

Verzameling techniekitems
Naam

Fontein

Omschrijving

Bouw van een fontein.

Cluster

Hydro-pneumatische systemen.
Items met allerlei systemen met water en lucht.

Verwante Cluster(s) Verbindingstechnieken: lijmen.

Techniciteit

Werkende fontein maken.

Beschouwing

In Tervuren op het rond punt staat een mooie fontein met
figuurtjes die water in allerlei richtingen spuiten. Twee
uitdagingen voor de leerlingen: de figuurtjes maken en de
fontein laten spuiten. De leerlingen komen hierbij
verschillende problemen tegen: vanwaar wordt het water
opgepompt, hoe wordt het water opgevangen. Meestal werd
dit opgelost met een waterbakje onder de plaat en een
vijverpompje/aquariumpompje of een ruitenwisserpompje.
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Verzameling techniekitems
Naam

Kipwagen

Omschrijving

De kipbak van de vrachtwagen wordt omhoog geduwd met
behulp van een pneumatische cilinder.

Cluster

Hydro-pneumatische systemen.
Items met allerlei systemen met water en lucht.
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Verwante Cluster(s) Mechanica: overbrengingen.

Fysica: wetmatigheden.
Techniciteit

Twee cilinders (hier injectiespuiten) zijn verbonden met een
leiding. Door de ene cilinder in te drukken komt de lucht onder
druk te staan, waardoor de andere cilinder zal uitgaan.
Hiermee kan men dingen in beweging brengen.

Beschouwing

Bij grotere belasting zal blijken dat de samendrukbaarheid van
lucht met de directheid van het systeem (vertraging en met
schokken) en met de juiste positionering. Vandaar dat men bij
grotere belasting overschakelt op oliedruk (hydraulica; olie is
nagenoeg niet samendrukbaar).

Verzameling techniekitems
Naam

Pneumatische brug

Omschrijving

Pneumatisch systeem voor het bedienen van de ophaalbrug.

Cluster

Hydro-pneumatische systemen.
Items met allerlei systemen met water en lucht.
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Verwante Cluster(s) Fysica: wetmatigheden.

Techniciteit

Twee cilinders (hier injectiespuiten) zijn verbonden met een
leiding. Door de ene cilinder in te drukken komt de lucht onder
druk te staan, waardoor de andere cilinder zal uitgaan.
Hiermee kan men dingen in beweging brengen.

Beschouwing

Bij grotere belasting zal blijken dat de samendrukbaarheid van
lucht met de directheid van het systeem (vertraging en met
schokken) en met de juiste positionering. Vandaar dat men bij
grotere belasting overschakelt op oliedruk (hydraulica; olie is
nagenoeg niet samendrukbaar).

Verzameling techniekitems
Naam

Pomp

Omschrijving

Gebruik van een pomp om water op te pompen.

Cluster

Hydro-pneumatische systemen.
Items met allerlei systemen met water en lucht.
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Water oppompen naar de watertoren.

Beschouwing

Zoals in een waterpompstation een manier bedenken om
water tot in de watertoren te pompen. Hier wordt een
modelbouwpompje gebruikt. Verschillende systemen kunnen
onderzocht worden. Sommige klassen hebben een eigen
systeem bedacht met fietspomp.

Verzameling techniekitems
Naam

Pomp

Omschrijving

Pompsysteem om water terug te pompen.

Cluster

Hydro-pneumatische systemen.
Items met allerlei systemen met water en lucht.
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Gebruik van een pompsysteem.

Beschouwing

Op de plaat werd een bron voorgesteld. Het water loopt in de
bedding naar de zee. De kinderen bedachten een systeem om
het water weer terug te pompen, zodat het weer uit de bron
zou lopen.
In dit geval werd een aquariumpompje gebruikt. (In andere
voorbeelden kwam een modelbouwpompje of een
ruitenwisserpomp aan bod).

Verzameling techniekitems
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Naam

Pompsysteem

Omschrijving

Waterglijbaan, waarbij het water wordt opgevoerd door middel
van een pomp.

Cluster

Hydro-pneumatische systemen.
Items met allerlei systemen met water en lucht.

Verwante Cluster(s) Fysica: omzetting van energie.

Fysica: eigenschappen materialen.
Techniciteit

Met behulp van de elektrische energie van de batterij wordt
door de motor en de pomp water op een hoogte gebracht
(potentiële energie). Het water van de waterglijbaan wordt
gebruikt als 'smeermiddel' tussen de baan en de gebruiker. Bij
schaatsen (skiën) zal onder invloed van de druk het ijs
(sneeuw) smelten en dienstdoen als glijmiddel.

Beschouwing

De kinderen kunnen een onderzoek doen hoe een
waterglijbaan gebouwd wordt en hoe het water erin gespoten
wordt.
De kinderen kunnen een stevige constructie bouwen, die tegen
water bestand is. Ze hebben in dit geval met een
aquariumpompje water laten lopen in de glijbaan.

Verzameling techniekitems
Naam

Pompsysteem

Omschrijving

Water wordt vanuit een reservoir rondgepompt waarna het
terug in het reservoir wordt opgevangen.

Cluster

Hydro-pneumatische systemen.
Items met allerlei systemen met water en lucht.
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Verwante Cluster(s) Verbindingstechnieken: lijmen.

Techniciteit

Het waterdicht maken is hier een uitdaging voor de leerlingen.
Er bestaan verschillende mogelijkheden (lijmen, siliconen,
hars, dichtingsringen...)

Beschouwing

Op de plaat loopt het water door de bedding naar de zee. De
kinderen bedachten een systeem om het water weer terug te
pompen, zodat het weer langs de bedding zou lopen. Je kunt
hiervoor een manueel pompje gebruiken, eenpomp uit een
auto (van de ruitensproeiers) of een pompje uit vijver of
aquarium.

Verzameling techniekitems
Naam

Pompsysteem

Omschrijving

Water onder druk zetten met een pompsysteem.

Cluster

Hydro-pneumatische systemen.
Items met allerlei systemen met water en lucht.
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Zelf een systeem bedenken om water onder druk te zetten en
zo op te pompen.

Beschouwing

De leerlingen moesten een systeem bedenken om water
omhoog te pompen (op hun waterrad aan te drijven). Ze
hebben geen vijverpompje gebruikt maar zelf iets bedacht:
door met de pomp het vat onder druk te zetten, kan het water
via een ander buisje weg. Door gebruik te maken van een
ventiel (fietsventiel of zelf gemaakt) kan men het terugstromen
van water beletten.

Verzameling techniekitems
Naam

Waterkrachtcentrale

Omschrijving

Een waterturbine drijft een generator aan die elektriciteit
opwekt.

Cluster

Hydro-pneumatische systemen.
Items met allerlei systemen met water en lucht.
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Verwante Cluster(s) Fysica: omzetting van energie.

Duurzame energie.
Techniciteit

Verschillende energievormen komen hier aan bod. Vooreerst
wordt op een mechanische manier (kracht) water onder druk
gezet. Deze druk zorgt ervoor dat het water door de leidingen
stroomt en dat het schoepenwiel wordt aangedreven, dat op
zijn beurt via een kettingoverbrenging een elektrische
generator aandrijft.

Beschouwing

Vanuit het pakket worden de kinderen aangezet om eigen
toepassingen en eigen concepten te ontwerpen (bvb maak je
eigen hydro-motor)

Verzameling techniekitems
Naam

Waterkringloop

Omschrijving

Waterkringloop met pompsysteem

Cluster

Hydro-pneumatische systemen.
Items met allerlei systemen met water en lucht.
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Verwante Cluster(s) Ecologie / milieu

Techniciteit

Realisatie van een waterkringloop waarbij water over de plaat
loopt en steeds wordt terug gepompt.

Beschouwing

Op de plaat loopt het water door de bedding naar de zee. De
kinderen bedachten een systeem om het water weer terug te
pompen, zodat het weer langs de bedding zou lopen.

Verzameling techniekitems
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Naam

Waterrad

Omschrijving

Water stroomt via een buis op een waterrad dat daardoor aan
het draaien gaat en zo energie opwekt.

Cluster

Hydro-pneumatische systemen.
Items met allerlei systemen met water en lucht.

Verwante Cluster(s) Duurzame energie.

Fysica: omzetting van energie.
Techniciteit

Het water valt op het rad en doet dit draaien. Hoe meer water
(massa) en hoe groter de snelheid (hoogte), des te meer
energie.
Deze potentiele energie (grote massa, grote hoogte) wordt
omgezet in kinetische energie (draaiende beweging) en die
wordt op zijn beurt omgezet in elektrische energie via de
generator.

Beschouwing

Er kan hier enorm veel aan vastgeknoopt worden over het idee
'duurzame energie': het water wordt door de zon naar boven
gebracht (kringloop van het water). In de waterkrachtcentrale
bij Trois-Pont wordt 's nachts de overschot aan elektrische
energie gebruikt om water op te pompen, overdag stroomt het
water terug naar beneden en wordt de energie terug omgezet
naar elektriciteit. Dit is een vorm van energie-opslag.

Verzameling techniekitems
Naam

Watertoren

Omschrijving

Het water uit de watertoren loopt via leidingen in de woning.

Cluster

Hydro-pneumatische systemen.
Items met allerlei systemen met water en lucht.
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Verwante Cluster(s) Fysica: omzetting van energie.

Techniciteit

Toepassing van de principes van communicerende vaten

Beschouwing

Mogelijke onderzoeken oa: effect van de hoeveelheid water in
het reservoir, effect van het hoogteverschil tussen reservoir en
uitstroomopening, alternatieve systemen om water(druk) in
een woning te bekomen...

Verzameling techniekitems
Naam

Watertoren

Omschrijving

Drinkwater voor de koe komt vanuit een watertoren.

Cluster

Hydro-pneumatische systemen.
Items met allerlei systemen met water en lucht.
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Om voldoende druk en voldoende hoeveelheid water in één tijd
te kunnen hebben wordt water verzameld in een vergaarbak op
hoogte. Het water wordt terug vrijgegeven op het ogenblik dat
we dit nodig hebben. Soms zie je in westerns dat via
windenergie constant kleine hoeveelheden water worden
opgepompt naar een watertoren om zo altijd voldoende
voorraad te hebben.

Beschouwing

Ook de spoelbak van een toilet is een soort watertoren. Een
hoeveelheid water wordt op een zekere hoogte verzameld
(potentiële energie). Door dit water in één tijd vrij te laten
stroomt dit met kracht in het toilet om waardoor alle dumpings
worden afgevoerd. Met een gewone waterstraal zou dit niet
lukken.

Verzameling techniekitems
Naam

Zwembaden

Omschrijving

Zwembad met waterglijbaan.

Cluster

Hydro-pneumatische systemen.
Items met allerlei systemen met water en lucht.

124

Verwante Cluster(s) Fysica: wetmatigheden.

Techniciteit

Water wordt opgepompt en stroomt door de glijbaan terug in
het zwembad. Bij dit oppompen wordt elektrische energie
omgezet in potentiële energie (een watermassa op een hoogte
bezit potentiële energie)

Beschouwing

In verschillende projecten wordt gebruik gemaakt van pompen.
Een eenvoudige en goedkope oplosing is het gebruik van een
ruitensproeierpomp van een auto. Deze is krachtig, heeft een
lange levensduur en werkt op een panning van 12 volt.
Bovendien zijn ze vollop te verkrijgen: elke afgedankte auto
heeft er één.
Ideale aanknoping om verschillende soorten pompen
(principes) te onderzoeken.

Verzameling techniekitems
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Naam

Aandrijving - overbrenging

Omschrijving

Aandrijving (stroomkring met batterij, schakelaar en motor) met
snelheidsreductie.

Cluster

Mechanica: overbrengingen.
Alle items waarbij rechtlijnige of ronddraaiende bewegingen
worden overgebracht, al dan niet met een bepaalde
overbrengingsverhouding.

Verwante Cluster(s) Elektriciteit.

Techniciteit

De draaizin van de motor kan worden omgekeerd door de
polariteit te wijzigen (schakelaar). Het toerental van de motor
wordt gereduceerd met behulp van tandwielen en ook met een
snaaroverbrenging.

Beschouwing

Om inzicht in het schakelen van de motor te verkrijgen kan
deze schakelaar eerst gebouwd worden met behulp van
duimspijkers en paperclips (hoe schakelen om de draaizin om
te keren).
Bij het reduceren van het toerental merken de jongeren dat er
ook iets gebeurd met de kracht die het systeem kan
opbrengen.

Verzameling techniekitems
Naam

Cinema

Omschrijving

Realisatie van bewegend reclamebord.

Cluster

Mechanica: overbrengingen.
Alle items waarbij rechtlijnige of ronddraaiende bewegingen
worden overgebracht, al dan niet met een bepaalde
overbrengingsverhouding.
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Systeem om tekeningen rond te laten draaien.

Beschouwing

Dikwijls zien de kinderen een reclamebord waarbij telkens een
andere poster verschijnt. Ze hebben een systeem bedacht om
dit na te bouwen (manueel). Ze hebben hier ook
geexperimenteerd met snaarwielen, tandwielen en katrollen.
Ze gingen op zoek naar dingen in het dagelijkse leven waar je
dit nog tegenkomt.

Verzameling techniekitems
Naam

Danseres

Omschrijving

Dansend poppetje met motoraandrijving.

Cluster

Mechanica: overbrengingen.
Alle items waarbij rechtlijnige of ronddraaiende bewegingen
worden overgebracht, al dan niet met een bepaalde
overbrengingsverhouding.
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Overbrenging van draaiende motor naar bewegend poppetje.

Beschouwing

Dikwijls zitten in de 'kindersurprise-eitjes' leuke gadgets
waarbij dingen bewegen. In dit thema waarbij verschillende
beroepen worden voorgesteld was de uitdaging om poppen te
laten bewegen. Er moest een systeem bedacht worden om de
draaiende beweging van de motor om te zetten in de beweging
van de pop. Deze activiteit was tevens tevens een aanleiding
om met kinderen verschillende beroepen te bespreken, ifv
studiekeuze.

Verzameling techniekitems
Naam

Draaimolen

Omschrijving

Draaimolen op de kermis.

Cluster

Mechanica: overbrengingen.
Alle items waarbij rechtlijnige of ronddraaiende bewegingen
worden overgebracht, al dan niet met een bepaalde
overbrengingsverhouding.
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Verwante Cluster(s) Verbindingstechnieken: mechanische verbindingen.

Techniciteit

Een systeem bedenken dat soepel rond draait.

Beschouwing

De kinderen wilden een draaimolen bouwen. Ze hebben een
systeem dat soepel draait (zijwieltje van fiets) omgebouwd en
de stoeltjes eraan gehangen. Eventueel kun je hier ook met
kogellagers experimenteren: hoe komt het dat een wiel zo
soepel draait?

Verzameling techniekitems
129

Naam

Katrollift

Omschrijving

De lift in de koker wordt vertikaal opgetrokken. De aandrijving
bevindt zich onderaan de berg. De overbrenging wordt
verzekerd door een katrolsysteem.

Cluster

Mechanica: overbrengingen.
Alle items waarbij rechtlijnige of ronddraaiende bewegingen
worden overgebracht, al dan niet met een bepaalde
overbrengingsverhouding.

Verwante Cluster(s) Mechanica: stabiliteit.

Bouw: constructie.
Techniciteit

Aandrijving van de lift. Bepalen van de haltepunten.
De constructie: niet alleen de vertikale kracht (gewicht van de
lift), maar ook de zijwaartse trekkracht van de liftkabels moeten
worden opgevangen, daarom ook hier een driehoekconstructie.

Beschouwing

Blijkt dat de lift handmatig wordt bediend, dit gebeurt zo niet in
de realiteit. Inventief dat men de stopplaats aangeeft met
knoopjes in het touw, toch is dit ook in realiteit niet haalbaar:
de uitrekking van het touw maakt dat, afhankelijk van het
gewicht de lift wel of niet op de juiste hoogte stopt.

Verzameling techniekitems
Naam

Klottentoren

Omschrijving

Een attractie, waarbij men zichzelf omhoog trek met behulp
van een touw.

Cluster

Mechanica: overbrengingen.
Alle items waarbij rechtlijnige of ronddraaiende bewegingen
worden overgebracht, al dan niet met een bepaalde
overbrengingsverhouding.
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Verwante Cluster(s) Fysica: wetmatigheden.

Techniciteit

Dit vergt echter een overbrengingssysteem waarbij
krachtvergroting optreed. Door te trekken aan het touw wordt
het grote wiel aangedreven. Op dezelfde as zit een kleinere
spoel die het touw opwindt waaraan de stoeltjes zijn bevestigd.

Beschouwing

Windassen werken oa volgens dit principe: moment en koppel
van een kracht.
Een moment is een maat voor draai-effect van een kracht:
moment = kracht x afstand (krachtarm). Bij evenwicht is kracht
x krachtarm = last x lastarm. In de toepassing zorgt de grotere
straal van het drijvende wiel tov het gedreven wiel (de windas)
dat met een beperkte kracht een grotere last kan worden
opgetild.

Verzameling techniekitems
Naam

Kruk-drijfstangmechanisme

Omschrijving

Toepassing van de krukas.

Cluster

Mechanica: overbrengingen.
Alle items waarbij rechtlijnige of ronddraaiende bewegingen
worden overgebracht, al dan niet met een bepaalde
overbrengingsverhouding.

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Inzicht krijgen in de krukas.

Beschouwing

Bij deze activiteit zijn de kinderen bezig met ijzerdraad en
verschillende tangen. Ze zien hoe hun draaiende beweging
omgezet wordt in een op en neer gaande beweging. Hier zijn
leuke toepassingen op te bedenken. Als voorbeeld kan de
krukas van de stoomtrein of de auto bekeken worden.
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Verzameling techniekitems
Naam

Rekkerboot

Omschrijving

Een bootje van een botervlootje aangedreven door een
elastiekmotor.

Cluster

Mechanica: overbrengingen.
Alle items waarbij rechtlijnige of ronddraaiende bewegingen
worden overgebracht, al dan niet met een bepaalde
overbrengingsverhouding.
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Door de elastiek op te draaien wordt energie opgeslagen. Deze
zorgt nadien voor de draaiende beweging van het schoepenrad.

Beschouwing

Wanneer de leerlingen worden uitgedaagd om een vaartuig te
bouwen dat op eigen kracht vaart is een elastiekmotor een
mogelijkheid.
De grote Missisippi-boten werden aangedreven door een groot
waterrad. Waterfietsen worden op dezelfde manier
aangedreven. Het schoepenrad was een eerste vorm van
automatisatie van de roeibeweging. Nadien werd het rad
vervangen door een schroef.

Verzameling techniekitems
Naam

Roerende kok

Omschrijving

Bewegend poppetje dat in de pot roert.

Cluster

Mechanica: overbrengingen.
Alle items waarbij rechtlijnige of ronddraaiende bewegingen
worden overgebracht, al dan niet met een bepaalde
overbrengingsverhouding.

133

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Overbrenging van draaiende motor naar bewegend poppetje.

Beschouwing

Dikwijls zitten in de 'kindersurprise-eitjes' leuke gadgets
waarbij dingen bewegen. In dit thema waarbij verschillende
beroepen worden voorgesteld was de uitdaging om poppen te
laten bewegen. Er moest een systeem bedacht worden om de
draaiende beweging van de motor om te zetten in de beweging
van de pop.
(Toepassing van de krukas of gebruik van nokkenas met stoter
zou hier ook aan bod kunnen komen).

Verzameling techniekitems
134

Naam

Skilift

Omschrijving

Een touw rond twee snaarwielen zorgt ervoor dat de skiërs de
berg op kunnen.

Cluster

Mechanica: overbrengingen.
Alle items waarbij rechtlijnige of ronddraaiende bewegingen
worden overgebracht, al dan niet met een bepaalde
overbrengingsverhouding.

Verwante Cluster(s) Mechanica: stabiliteit.

Techniciteit

Ronddraaiende beweging wordt omgezet naar een rechtlijnige
beweging.
Jongeren moeten een oplossing vinden voor de stabiliteit van
de pylonen, die onder de spankracht van het touw naar ekaar
worden getrokken. Dit vereist een stevige verankering.

Beschouwing

Bijkomende aspecten kunnen onderzocht worden vanuit de
realiteit, bvb: hoe wordt een skilift aangedreven (hier
handmatig) en hoe kunnen wij dit realiseren?

Verzameling techniekitems
Naam

Skilift

Omschrijving

Een skilift om de skiërs boven te krijgen.

Cluster

Mechanica: overbrengingen.
Alle items waarbij rechtlijnige of ronddraaiende bewegingen
worden overgebracht, al dan niet met een bepaalde
overbrengingsverhouding.

Verwante Cluster(s) Vormgeving.

Techniciteit

Toepassing van katrollen/snaarwielen.

Beschouwing

De kinderen bestudeerden een skilift of stoeltjeslift en
probeerden het systeem na te bouwen. Ze gingen op zoek
naar de gepaste wielen en bedachten een systeem om de
kabel met de stoeltjes soepel te laten lopen. In elektrische
apparaten en speelgoed dat werd gedemonteerd vonden de
leerlingen nogal wat snaarwielen.
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Verzameling techniekitems
Naam

Slagboomsysteem

Omschrijving

Slagboom met motoraandrijving.

Cluster

Mechanica: overbrengingen.
Alle items waarbij rechtlijnige of ronddraaiende bewegingen
worden overgebracht, al dan niet met een bepaalde
overbrengingsverhouding.
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Verwante Cluster(s) Fysica: omzetting van energie.

Techniciteit

Stappenplan volgen om schakelaar, motor en overbrenging in
elkaar te steken.

Beschouwing

De leerlingen ontdekken dat de motor in de andere richting
draait als de polariteit omwisselt. Ze zien in waarvoor de
tandwielen dienen en ze kunnen de draainde beweging van de
motor omzetten in een systeem om de slagboom
omhoog/omlaag te laten gaan.

Verzameling techniekitems
Naam

Snaarwiel

Omschrijving

Een elektromotor drijft een snaarwiel aan.

Cluster

Mechanica: overbrengingen.
Alle items waarbij rechtlijnige of ronddraaiende bewegingen
worden overgebracht, al dan niet met een bepaalde
overbrengingsverhouding.

137

Verwante Cluster(s) Elektriciteit.

Techniciteit

Eenvoudige toepassing van een stroomkring met batterij,
schakelaar en motor. Daarnaast toepassing van
overbrengingsmechanisme.

Beschouwing

Kinderen stellen vast dat bij deze overbrenging, het toerental
kleiner wordt naarmate de diameter groter wordt. Daarnaast
kunnen zij ook vaststellen dat een krachtenvergroting optreedt
wanneer het toerental daalt.

Verzameling techniekitems
Naam

Snaarwiel

Omschrijving

Aandrijving met snaarwielen.

Cluster

Mechanica: overbrengingen.
Alle items waarbij rechtlijnige of ronddraaiende bewegingen
worden overgebracht, al dan niet met een bepaalde
overbrengingsverhouding.

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Inzicht rijgen in de overbrenging met snaarwielen en
toepassingen ervan.

Beschouwing

De leerlingen zochten een systeem om een schijf te laten
draaien. Hier kan een onderzoek aan te pas komen met o.a.
overbrenging via tandwielen en snaarwielen. Ze krijgen dan
ook inzicht in de overbrengingverhouding tussen tand- en
snaarwielen van verschillende grootte.
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Verzameling techniekitems
Naam

Tandwieloverbrenging

Omschrijving

Overbrenging met tandwielen.

Cluster

Mechanica: overbrengingen.
Alle items waarbij rechtlijnige of ronddraaiende bewegingen
worden overgebracht, al dan niet met een bepaalde
overbrengingsverhouding.

139

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Inzicht krijgen in de werking van tandwielen.

Beschouwing

Wanneer de kinderen experimenteren met tandwielen gaan ze
zelf ontdekken hoe hun tandwielen op de fiets werken en
waarvoor hun 'versnellingen' dienen. Het brengt hen veel
inzicht bij ivm nodige kracht en afgelegde afstand per
omwenteling bij gebruik van het versnellingsapparaat.Andere
apparaten met tandwielen (mixer, handboormachine) kunnen
ook besproken worden.

Verzameling techniekitems
Naam

Windmolen

Omschrijving

Stroom opwekken via een windmolen.

Cluster

Mechanica: overbrengingen.
Alle items waarbij rechtlijnige of ronddraaiende bewegingen
worden overgebracht, al dan niet met een bepaalde
overbrengingsverhouding.
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Verwante Cluster(s) Duurzame energie.

Ecologie / milieu
Techniciteit

Toepassing waarbij door overbrenging een elektromotor wordt
aangedreven. Deze wekt als dynamo stroom op om een ledje
te laten werken.

Beschouwing

Je moet de windmolen manueel bedienen. Door de
overbrenging met elastieken rond snaarwielen krijgt de wind
de molen niet rond. Door de elektromotor aan te drijven wordt
er stroom opgewekt. Dit is de juiste voorstelling van de
werking van een windturbine. Andere voorstellingen waarbij
een windmolen draait door een batterij geven eigenlijk geen
juiste voorstelling.

Verzameling techniekitems
Naam

Bouwen-saté-klei

Omschrijving

Speeltuig vervaardigd met stokjes (satéprikkers) en klei.

Cluster

Mechanica: stabiliteit.
Tot deze groep behoren items die een rol spelen bij de
stevigheid van constructies.

Verwante Cluster(s) Verbindingstechnieken: mechanische verbindingen.

Vormgeving.
Techniciteit

De stabiliteit van het speeltuig wordt verkregen door de
driehoekconstructie.

Beschouwing

Klei is voor jonge kinderen een voor de hand liggende
methode om deze verbindingen te maken, maar ze komt niet
voor in de realiteit: hoe wordt dit daar gedaan? (lassen,
schroeven...)
De stabiliteit kan worden verhoogd door in de bovenhoeken
ook driehoeken te construeren: de dwarsbeweging wordt
daardoor uitgesloten.
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Verzameling techniekitems
Naam

Brug

Omschrijving

Een stevige brug bouwen.

Cluster

Mechanica: stabiliteit.
Tot deze groep behoren items die een rol spelen bij de
stevigheid van constructies.
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Verwante Cluster(s) Bouw: constructie.

Techniciteit

Inzicht krijgen in de bouw van een stevige brug.
Inzien dat driehoeken stevige vormen zijn.

Beschouwing

Tijdens een leeruitstap zien de leerlingen verschillende
constructies: bruggen, steigers, masten. Ook via internet
kunnen verschillende bruggen opgezocht en bestudeerd
worden. Het wordt een hele rijke activiteit wanneer de
leerlingen verschillende soorten bruggen kunnen nabouwen en
ondervinden op welke manier een brug zeer stevig kan zijn bij
gebruik van zo licht mogelijk materiaal.

Verzameling techniekitems
Naam

Constructies

Omschrijving

De spoorweg loopt langs de berg en wordt ondersteund door
een palenconstructie.

Cluster

Mechanica: stabiliteit.
Tot deze groep behoren items die een rol spelen bij de
stevigheid van constructies.
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Verwante Cluster(s) Bouw: constructie.

Techniciteit

In eerste instantie werd een veel complexere constructie
gemaakt met veel meer satéstokjes. Dan is men gaan zoeken
hoe men deze constructie zo licht mogelijk kon maken, zonder
dat ze aan stevigheid verloor: driehoekconstructie. Een
driehoek is een vormvast geheel, door driehoeken aan een
constructie toe te voegen wordt die heel stevig. Kijk maar naar
driehoeken in bruggen, masten, bouwsteigers.

Beschouwing

Een driehoek is, anders dan alle andere veelhoeken, een
vormvaste constructie. Men vindt deze constructie dan ook
zzer vaak terug: bvb boogbruggen, Baileybruggen, enz.
Vroeger ook in vakwerkhuizen.

Verzameling techniekitems
Naam

Skiër

Omschrijving

Playmobil-ventje, aangepast tot skiër.

Cluster

Mechanica: stabiliteit.
Tot deze groep behoren items die een rol spelen bij de
stevigheid van constructies.
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Verwante Cluster(s) Verbindingstechnieken: lijmen.

Techniciteit

Het evenwicht wordt gegarandeerd door de naar buitenstaande
pootjes.

Beschouwing

Het bijzondere aan dit schijnbaar simplistische ding is, dat de
kinderen een oplossing dienden te vinden voor de stabiliteit
van de skiër. Geen praktische oplossing voor de realiteit, maar
wel een fijne vondst voor een probleem op de plaat. Wel een
sterk voorbeeld van creativiteit. Voorbeeld: ook bij het ongeval
met Apollo 13 moest men met zeer eenvoudige materialen en
veel creativiteit een oplossing creëren.

Verzameling techniekitems
Naam

Voetgangersbrug

Omschrijving

Voetgangersbrug met draagconstructie.

Cluster

Mechanica: stabiliteit.
Tot deze groep behoren items die een rol spelen bij de
stevigheid van constructies.
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Verwante Cluster(s) Verbindingstechnieken: lijmen.

Techniciteit

Om de voetgangersbrug voldoende dragend vermogen te
geven wordt gebruik gemaakt van driehoekconstructies. Een
driehoek is de enige veelhoek die niet vervormbaar is (alle
andere veelhoeken zijn vervormbaar zonder dat de lengte van
de zijden veranderd).

Beschouwing

Vaak is de stevigheid van het gebruikte materiaal, door werken
op schaal, niet in verhouding tot de grootte. Kinderen
gebruiken een stuk karton als brug. Op ware grootte zou dit
onvoldoende stevig zijn. (100x groter = 1000000x zwaarder).
Hoe geeft men in de realiteit stevigheid aan een brug (bvb zie
Bailley-brug).

Verzameling techniekitems
Naam

Watertoren

Omschrijving

Watertoren, gebouwd met Knex.

Cluster

Mechanica: stabiliteit.
Tot deze groep behoren items die een rol spelen bij de
stevigheid van constructies.
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Eeenvoudige constructie, die zijn stevigheid haalt uit de
bouwelementen zelf (Knex).

Beschouwing

In realiteit zal een dergelijke constructie instorten, bij gebrek
aan stevigheid. Iets dat 10x zo hoog is zal 1000x zo zwaar zijn
en dan moeten andere oplossingen worden gezocht voor de
stevigheid, de hoekstukken zullen de optredende krachten niet
kunnen houden. Hoe doet men dit in realiteit (gewapend beton,
driehoekconstructies...)?

Verzameling techniekitems
147

Naam

Geld

Omschrijving

Budgetbeheer bij kleuters.

Cluster

Naast de plaat.
Items die betrekking hebben op het realiseren van de 5 sterren
en andere realisaties 'naast' de plaat.

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Een wasdraad met veel geld (gewicht) aan hangt een beetje
door.

Beschouwing

Er werd naar een manier gezocht om het beschikbare budget
aan de kleuters voor te stellen. Het geld werd gekopiëerd en
opgehangen. Wanneer er geld werd gebruikt werd het
weggenomen. De kleuters hielden zo een overzicht op het
beschikbare budget.

Verzameling techniekitems
148

Naam

Technokoffers

Omschrijving

Uitbouw technotheek op school.

Cluster

Techniek op school.
Items die betrekking hebben op de uitwerking van 'techniek' op
school.

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Beschouwing

In een aantal scholen kwam met het dorp op school-verhaal
ook het techniekverhaal op gang. In deze school in Tervuren
werd al eerder werk gemaakt van techniekkoffers die in
bepaalde thema's werden ingezet

Verzameling techniekitems
Naam

Onderkant plaat

Omschrijving

Aansluiting van de verschillende systemen op de plaat.

Cluster

Veiligheid.
Items waarbij veiligheid een rol speelt.
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Verwante Cluster(s) Verbindingstechnieken: solderen / lassen.

Techniciteit

Elektrische aansluitingen, mechanische overbrengingen,
hydraulische aansluitingen... Alles komt hier samen, en dit kan
problemen geven op vlak van toegankelijkheid en veiligheid.

Beschouwing

Deze 'onderkant' verbergt heel wat techniciteit, maar, doordat
we de systemen zelf niet zien kan hier wel enige verwarrining
ontstaan en kan veiligheid in het gedrang komen (verkeerde
aansluitingen, lekkende wateraansluiting in contact met
elektriciteit,...). Een uitdaging voor de jongeren: hoe kunnen
we dit zeer overzichtelijke, veilig en toegankelijk maken.

Verzameling techniekitems
150

Naam

Bouwen met tongspatels

Omschrijving

Constructie met spatels.

Cluster

Verbindingstechnieken: lijmen.
Tot deze groep behoren verschillende verlijmingstechnieken.
We onderscheiden fysische lijmen (waaronder houtlijm,
smeltlijm, oplosmiddelenlijm) en chemische lijmen (waaronder
siliconenlijm, epoxylijm, secondelijm)

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Spatels zijn makkelijk te verkrijgen (opitec, knutsel- en
hobbywinkel, on-line). Ze kunnen met verschillende lijmsoorten
wordn verlijmd (smeltlijm, contactlijm, montagelijm...)

Beschouwing

Het gebruik van verschillende lijmsoorten is niet altijd evident
en ook aan het veiligheidsaspect moet aandacht worden
gegeven.
Bestuderen van de gebruiksaanwijzing en experimenteren
voor het eigenlijke gebruik is zinvol,
Maken van een goed bouwplan en een stappenplan,
berekenen van benodigd materiaal zijn extra uitdagingen.

Verzameling techniekitems
151

Naam

Bouwen met wasknijpers

Omschrijving

Constructie met wasknijpers.

Cluster

Verbindingstechnieken: lijmen.
Tot deze groep behoren verschillende verlijmingstechnieken.
We onderscheiden fysische lijmen (waaronder houtlijm,
smeltlijm, oplosmiddelenlijm) en chemische lijmen (waaronder
siliconenlijm, epoxylijm, secondelijm)

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Ook wasknijpers zijn makkelijk te verkrijgen (opitec, knutsel- en
hobbywinkel, on-line). Ze kunnen met verschillende lijmsoorten
wordn verlijmd (smeltlijm, contactlijm, montagelijm...)

Beschouwing

Het gebruik van verschillende lijmsoorten is niet altijd evident
en ook aan het veiligheidsaspect moet aandacht worden
gegeven.
Bestuderen van de gebruiksaanwijzing en experimenteren
voor het eigenlijke gebruik is zinvol,
Maken van een goed bouwplan en een stappenplan,
berekenen van benodigd materiaal zijn extra uitdagingen.

Verzameling techniekitems
152

Naam

Constructie

Omschrijving

Constructie van gebouw

Cluster

Verbindingstechnieken: lijmen.
Tot deze groep behoren verschillende verlijmingstechnieken.
We onderscheiden fysische lijmen (waaronder houtlijm,
smeltlijm, oplosmiddelenlijm) en chemische lijmen (waaronder
siliconenlijm, epoxylijm, secondelijm)

Verwante Cluster(s) Vormgeving.

Techniciteit

Gebruik van snijgereedschappen voor de vormgeving en
verschillende soorten lijmen voor de montage.

Beschouwing

Het gebruik van verschillende lijmsoorten is niet altijd evident
en ook aan het veiligheidsaspect moet aandacht worden
gegeven.
Bestuderen van de gebruiksaanwijzing en experimenteren
voor het eigenlijke gebruik is soms zinvol,

Verzameling techniekitems
153

Naam

Karton lijmen en klemmen

Omschrijving

Verlijmen van de boot uit karton.

Cluster

Verbindingstechnieken: lijmen.
Tot deze groep behoren verschillende verlijmingstechnieken.
We onderscheiden fysische lijmen (waaronder houtlijm,
smeltlijm, oplosmiddelenlijm) en chemische lijmen (waaronder
siliconenlijm, epoxylijm, secondelijm)

Verwante Cluster(s) Bouw: constructie.

Techniciteit

Gebruik van de juiste lijmsoort.
Toepassing van technieken of middelen om de gelijmde
onderdelen samen te klemmen.

Beschouwing

Heel dikwijls gebruiken kinderen lijm zonder na te denken over
de te verlijmen materialen en de keuze van de juiste lijm. In
deze activiteit is de kans om ze te laten kennis maken met
verschillende lijmsoorten en hun toepassing. Vb. het juiste
gebruik van contactlijm: lijm doen op beide delen, laten drogen
en nadien samendrukken.

Verzameling techniekitems
154

Naam

Mijnschacht

Omschrijving

De leerlingen hebben een tunnel gemaakt van petflessen.

Cluster

Verbindingstechnieken: lijmen.
Tot deze groep behoren verschillende verlijmingstechnieken.
We onderscheiden fysische lijmen (waaronder houtlijm,
smeltlijm, oplosmiddelenlijm) en chemische lijmen (waaronder
siliconenlijm, epoxylijm, secondelijm)

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Snijden, vervormen, verlijmen en verbinden van kunststof
(petflessen).

Beschouwing

De leerlingen moesten de flessen in elkaar schuiven en
verschillende verbindingen maken. Bij het aanleggen van
riolering, afloop, e.a. worden dezelfde bochten, T- en Ystukken gebruikt.
In dit geval werd tape gebruikt, maar er bestaat ook PVC-lijm,
dichtingsringen, silicone e.a. om kunststoffen te verbinden.

Verzameling techniekitems
Naam

Bouwkippengaas

Omschrijving

Kippengaas wordt gespannen over een constructie van hout.
Vervolgens wordt deze gaas beplakt met krantenpapier en
behangerslijm en nadien overschilderd.

Cluster

Verbindingstechnieken: solderen / lassen.
Tot deze groep behoren het hard en zacht solderen en de
verschillende vormen van lassen (electrode, MIG, TIG ea).
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Verwante Cluster(s) Vormgeving.

Techniciteit

Kippengaas en krantenpapier zijn niet zo'n stevige materialen.
Door de twee samen te gebruiken krijg je een stevig geheel.
Dit is een voorbeeld van composietmateriaal zoals glasvezel
en epoxyhars (gebruikt bij de bouw van o.a. zweefvliegtuigen,
boten, F1-wagens, ...)

Beschouwing

Veel voorkomende techniek in de maquettebouw. Een
alternatief is om de constructie te overspannen met doeken in
plaaster gedompeld. Een andere manier om een berg te
maken is bouwen met afval-piepschuim (verpakkingsmateriaal
elektrohandel) of met PU-schuim (opletten met dit materiaal).
Deze techniek wordt ook gebruikt om grote constructies te
maken (vb ook caranavalpraalwagens e.a.)

Verzameling techniekitems
Naam

Soldeerwerk

Omschrijving

Gesoldeerde auto's.

Cluster

Verbindingstechnieken: solderen / lassen.
Tot deze groep behoren het hard en zacht solderen en de
verschillende vormen van lassen (electrode, MIG, TIG ea).
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Verwante Cluster(s) Vormgeving.

Techniciteit

Plooien van gestripte elektriciteitsdraad naar vorm (vooraf niet
exact bepaald).
Solderen van deze draad (zachtsolderen).

Beschouwing

Het plooien van de draad gebeurt met de hand . Kinderen
kunnen opzoeken/experimenteren hoe een metaaldraad kan
'gerecht' worden en hoe ze deze kan geplooid worden volgens
een presieze vorm (vb: rechte hoeken, zuivere cirkels ea),
Naast vrije expressie kunnen ook vooraf getekende figuren
worden geplooid.
Welke andere materialen komen in aanmerking?

Verzameling techniekitems
Naam

Solderen

Omschrijving

Gesoldeerde verbindingen in het dak van het politiekantoor.

Cluster

Verbindingstechnieken: solderen / lassen.
Tot deze groep behoren het hard en zacht solderen en de
verschillende vormen van lassen (electrode, MIG, TIG ea).

Verwante Cluster(s)

Techniciteit

De leerlingen oefenen de techniek van het solderen.

Beschouwing

De leerlingen leren verantwoord en competent omgaan met
een soldeerbout. Vertinnen en verbinden van restjes
elektriciteitsdraad is een leuke oefening.
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Verzameling techniekitems
Naam

Stoel

Omschrijving

Soldeerwerkje van een stoel.

Cluster

Verbindingstechnieken: solderen / lassen.
Tot deze groep behoren het hard en zacht solderen en de
verschillende vormen van lassen (electrode, MIG, TIG ea).
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Verwante Cluster(s) Eigenschappen van materialen.

Techniciteit

Techniek van het solderen oefenen.

Beschouwing

De leerlingen oefenen hun vaardigheden met koper- en
ijzerdraad en het hanteren van verschillende tangen. Ze
worden uitgedaagd gebruiksvoorwerpen te realiseren die
enkele uit ijzerdraad bestaan. Deze activiteit kan in
verschillende thema's gebruikt worden door figuurtjes te laten
plooien in het thema. De verbindingen worden gemaakt door te
solderen.

Verzameling techniekitems
Naam

Boom

Omschrijving

Bomen, gemaakt van kartonnen koker en polystyreen.

Cluster

Vormgeving.
Items waarbij het vormen van materialen aan bod komen:
plooien, snijden, ...
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Verwante Cluster(s) Verbindingstechnieken: lijmen.

Techniciteit

Snijden van verschillende materialen

Beschouwing

Snijgereedschappen vormen steeds een risico, Indien de juiste
techniek wordt gehanteerd zijn scherpe gereedschappen
veiliger dan botte, omdat bij botte vaak grotere krachten nodig
zijn en de beweging dus moeilijker beheersbaar is.
Het gebruik van verschillende lijmsoorten is niet altijd evident
en ook aan het veiligheidsaspect moet aandacht worden
gegeven.
Bestuderen van de gebruiksaanwijzing en experimenteren
voor het eigenlijke gebruik is soms zinvol,

Verzameling techniekitems
Naam

Boot bouwen

Omschrijving

Boten gemaakt uit karton.

Cluster

Vormgeving.
Items waarbij het vormen van materialen aan bod komen:
plooien, snijden, ...

Verwante Cluster(s) Eigenschappen van materialen.

Techniciteit

Patroon overtekenen op karton.
Boot bouwen van de verschillende onderdelen.

Beschouwing

Kinderen weten dat papieren bootjes doorgaans niet lang
varen. Ze worden doorweekt en zinken. Hier wordt een
kartonnen boot gebouwd en nadien komt er een onderzoek
hoe deze boot waterdicht kan gemaakt worden.
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Verzameling techniekitems
Naam

Fontein

Omschrijving

Fontein uit koper

Cluster

Vormgeving.
Items waarbij het vormen van materialen aan bod komen:
plooien, snijden, ...
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Verwante Cluster(s) Verbindingstechnieken: solderen / lassen.

Hydro-pneumatische systemen.
Techniciteit

Voor de fontein werden koperen schaaltjes bol geklopt en op
steunbuizen gesoldeerd.
Water wordt in de onderste schaal opgevangen en terug
opgepompd met een waaierpomp.

Beschouwing

In verschillende projecten wordt gebruik gemaakt van pompen.
Een eenvoudige en goedkope oplosing is het gebruik van een
ruitensproeierpomp van een auto. Deze is krachtig, heeft een
lange levensduur en werkt op een spanning van 12 volt.
Bovendien zijn ze makkelijk te verkrijgen: elke afgedankte auto
heeft er één.
Ideale aanknoping om verschillende soorten pompen
(principes) te onderzoeken.

Verzameling techniekitems
Naam

Houtbewerking

Omschrijving

Constructie met hout.

Cluster

Vormgeving.
Items waarbij het vormen van materialen aan bod komen:
plooien, snijden, ...
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Verwante Cluster(s) Bouw: constructie.

Veiligheid.
Techniciteit

Verschillende vormen van houtbewerking: zagen, boren,
schuren om de constructie op de plaat te bouwen.

Beschouwing

De leerlingen hebben met verschillende machines kunnen
werken om hout te bewerken. Zo deed een expert in de klas
voor hoe ze figuren konden zagen met een decoupeerzaag,
nadien konden de kinderen er zelf mee aan de slag. Uiteraard
bewaak je hier het veilig gebruik van de machines. Ze
bouwden zo een prachtige houten constructie op hun plaat in
verschillende verdiepen.

Verzameling techniekitems
Naam

Karton aftekenen en snijden

Omschrijving

Patroon overnemen op karton en uitsnijden.

Cluster

Vormgeving.
Items waarbij het vormen van materialen aan bod komen:
plooien, snijden, ...
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

Mogelijkheden ontdekken om patronen/tekeningen over te
nemen.

Beschouwing

Om een plan/patroon over te nemen bestaan verschillende
mogelijkheden: kopiëren, uitknippen en overtekenen. Maar je
kunt ook met ruitjes aan de slag, zo kun je zelfs ook vergroten
of verkleinen. Ook een beamer, overheadprojector kunnen
hiervoor gebruikt worden. Eventueel kun je nog samen een
'tekenaap' maken die je hiervoor kunt gebruiken.

Verzameling techniekitems
Naam

Serre

Omschrijving

bouw van een serre

Cluster

Vormgeving.
Items waarbij het vormen van materialen aan bod komen:
plooien, snijden, ...
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Verwante Cluster(s)

Techniciteit

De techniciteit zit hier vooral in het in elkaar knutselen van de
serre: zagen van hout, verbinden van hout, snijden en
aanbrengen van folie.

Beschouwing

Verdere uitdaging kan zijn, het effect van de serre:
temperatuur binnen en buiten de serre, invloed op de groei van
planten (experiment naast de plaat).

Verzameling techniekitems
Naam

Skatepark

Omschrijving

Sportpark met skateramps

Cluster

Vormgeving.
Items waarbij het vormen van materialen aan bod komen:
plooien, snijden, ...

Verwante Cluster(s) Fysica: eigenschappen materialen.

Verbindingstechnieken: mechanische verbindingen.
Techniciteit

Snijden en plooien van diverse materialen.
Bevestigen van materialen.

Beschouwing

Bij het snijden en vormen van materialen is veiligheid een
belangrijk aandachtspunt.
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Verzameling techniekitems
Naam

Wagon kipsysteem

Omschrijving

Treinwagons voor het transport van Suiker.

Cluster

Vormgeving.
Items waarbij het vormen van materialen aan bod komen:
plooien, snijden, ...
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Verwante Cluster(s) Verbindingstechnieken: lijmen.

Techniciteit

Snijden en vormen van onderdelen volgens plan. Montage en
verlijming tot een geheel.

Beschouwing

Allerlei spoortransportwagens kunnen worden bekeken en
vergeleken (auto's, vloeistoffen en gassen, vloeibaar staal,
nucleair materiaal...). Wat is typisch en waarom dan wel?

Inleidende

DOS-kwis

Eén tegen allen!
• 10 opdrachten
• 10 groepen
• Zelf taken verdelen
• Resultaat presenteren

Opgave 1:
Woordverklaring
Je krijgt een lijst met familienamen.
Zoek voor elk van deze namen de verklaring.

•
•
•
•
•
•

Olyslaegers
Seeldraeyers
De Meulder
Bicker
De Kluiver
De Leersnyder

•
•
•
•
•
•

De Rudder
Schreurs
Raymaekers
Dhuyvetter
De Geyter
Deckers

Opgave 2:
Doe-opdracht
Maak met krantenpapier een geodetisch
gewelf.

Opgave 3:
Fysische verschijnselen
Verklaar het principe achter volgende verschijnselen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waarom blijft een vliegtuig in de lucht hangen?
Hoe werkt een slazwierder?
Waarom blijven stalen schepen drijven?
Wat maakt dat een schaatsenrijder op water kan lopen?
Hoe geraakt het water in de top van een boom?
Waarom heeft de zon ’s avonds een rode kleur?
Hoe kan een onderzeeër zijn diepte bepalen?
Wat zijn ‘vallende sterren’?
Waarom zijn de dagen korter in de winter?
Waarom zien we ‘scherper’ bij helder weer (of meer verlichting)?

Opgave 4:
Dierentechniek
Mensen gebruiken techniek om het leven te
vergemakkelijken of aangenamer te maken.
Niet alleen de mens maar ook de dieren
gebruiken techniek.
Zoek vijf verschillende voorbeelden waarbij
dieren ‘techniek’ gebruiken.

Opgave 5:
Techniek en hulpmiddelen

Dankzij techniek zijn er verschillende
hulpmiddelen ontwikkeld voor mindervaliden.
Aan jullie om hierover meer te weten te
komen!

Opgave 6:
Wist je dat…
Zijn volgende stellingen waar of niet waar? Geef telkens een verklaring.
•Drinken van Cola is slecht voor de spieren.
•Een schok van 50000 volt is altijd dodelijk.
•Koeien staan wereldwijd meestal in een welbepaalde richting.
•Een bliksemafleider trekt de bliksem aan.
•Van op aarde zien we steeds dezelfde kant van de maan, dus we
zien nooit de achterkant van de maan.
•…

Opgave 7:
Het brein achter…
Van volgende voorwerpen geef je aan wie ze ontdekte, uitvond of ontwikkelde.

•
•
•
•
•

De gloeilamp
De telefoon
De microscoop
De warmeluchtballon
Het kanon

•
•
•
•
•

De CD
De wasmachine
Het vliegtuig
De veilige lift
Het rekenapparaat

Opgave 8:
Bernouilli
In een luchtstroom blijven sommige
voorwerpen zweven, andere niet.
Zoek uit:
- wat maakt dat sommige voorwerpen blijven
zweven,
- welke factoren spelen hierbij een rol?

Opgave 9:
Technische principes
Welke technische principes herken je?

Opgave 10:
Bamboestiek
Bouw met bamboestokken
en elastieken een brug.

Deze brug moet een afstand van 1 meter
overspannen én moet 1kg kunnen dragen.

Eén tegen allen!
Veel succes!

artikels
over
DOS

De praktijk:
het project
“dorp op school”
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Dorp Op School1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een
‘site’ in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo veel mogelijk technische toepassingen geïntegreerd worden, die zowel qua structuur als qua werking de realiteit zo
goed mogelijk benaderen. De slagzin van het project is ‘Alles moet van de kinderen
komen!’: van begin tot einde zijn de kinderen aan zet. De leerlingen krijgen bij de start
wel enkele bakens opgelegd. Zo moet hun constructie op een standaardplaat van 1,25
m bij 2,50 m komen. Hoe de beschikbare ruimte gebruikt en ingevuld wordt, is geheel
door de kinderen te bepalen. Tegelijk mag het project niet meer dan ¤ 150 kosten, waardoor zorgvuldige keuzes gemaakt moeten worden (economisch aspect) en ook maximaal met gerecycleerd materiaal gewerkt moet worden (ecologisch aspect). Het is een
project dat toelaat technische en ondernemerscapaciteiten op een geïntegreerde wijze
te ontwikkelen.

ZELFSTURING EN ONDERNEMINGSZIN
Doordat het 'ownership' voor de realisatie van de opdracht − van planning tot alle
manuele handelingen − volledig bij de kinderen ligt, schuilt in dit project een grote kans
tot de ontplooiing van zelfsturing en ondernemingszin.

Regelmatig komen er ouders helpen in de klas. Ze ondervinden al snel dat ze niet
zomaar mogen handelen: alles moet volgens het plan van de leerlingen gebeuren.
Als ouders bijvoorbeeld iets willen solderen, vragen ze eerst toestemming aan de
leerlingen. De leerlingen overleggen onderling en geven dan hun advies om het
zus en zo te solderen.

Coachende
leerkracht met lef
gezocht!
Dorp Op School:
ondernemen en techniek
in de 21ste eeuw
Charlotte Van Cleynenbreugel

Op het Dorp Op School-slotevent in mei 2010 liep een jongen van het vijfde leerjaar met een notablok rond. Hij noteerde wat de andere scholen in hun maquettes
hadden verwerkt. Dat waren allemaal goede ideeën voor het volgende schooljaar,
zei hij.

De veelzijdigheid van het project zet de leerlingen van de uitgedaagde trekkersklas
ertoe aan om als goede managers de andere klassen van de school op een succesvolle
manier te betrekken door aangepaste deelopdrachten ‘uit te besteden’ aan zogenaamde ‘onderaannemers’.

3.1

Dorp Op School:
grote bedrijvigheid alom.

De leerlingen van de trekkende klas willen graag automatische straatverlichting: pas als er iemand
voorbijkomt, moeten de lantaarnpalen licht geven. Ze schrijven het op een papiertje en hangen dat
aan de werkmuur die speciaal opgericht is voor Dorp Op School, centraal in de hal van de school. Zo
kunnen kinderen van andere klassen dat onderzoek opnemen. Ze moeten wel binnen een maand een
eerste verslag van hun onderzoek uitbrengen aan de trekkende klas.

Hoe ‘Dorp Op School’ kan starten
In september werd de hele school uitgedaagd om een Dorp Op School te bouwen op een plaat.
Onmiddellijk na de uitdaging werd er in alle klassen een brainstorm gehouden: ‘Wat is er allemaal in
een dorp?’ In elke klas werd een verslaggever aangeduid, die alle ideeën noteerde. Na de opsplitsing in de
verschillende klassen kwamen de kinderen opnieuw samen in groep. In de grote zaal hingen allemaal
lege flappen. Alle ideeën werden voorgesteld door een woordvoerder van elke klas. De ideeën werden
gebundeld en geordend op een flap volgens de locatie in het dorp (bijvoorbeeld de bakkerij en de kerk,
die vlak bij elkaar gelegen zijn, kwamen op eenzelfde flap). Vervolgens mocht elke klas een flap kiezen en
trokken alle klassen met een fototoestel naar de plaatsen in het dorp die op hun flap stonden, bijvoorbeeld
de fontein en het park. Ze namen foto’s en keken in hun omgeving naar alles waar volgens hen techniek
in zat. De flap werd aangevuld. De volgende dag werden de bevindingen voorgesteld aan de andere
klassen in de vorm van een presentatie. De trekkersklas besliste uiteindelijk wat er op de plaat uitgewerkt
zou worden en gaf al die dingen een plaats op de werkmuur. Elke klas koos een onderzoek en ging aan de
slag. Na hun onderzoek brachten ze verslag uit aan de trekkersklas.

COACHENDE LEERKRACHT
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COÖPERATIEF LEREN
Zo’n samenwerking leidt tot een gevoel van verbondenheid in de hele school. Gaandeweg ontdekken
leerlingen waar ze goed in zijn, leren ze ook elkaars talenten kennen en appreciëren. Samen werken ze aan
elkaars zelfvertrouwen. De sterkte van het project is dat elk kind zijn eigen talentenpad kan bewandelen.
Terwijl de ene leerling zorgt voor de werking van de verlichting, kan de andere uittekenen waar de
lampjes op de maquette moeten komen. Leerlingen die goed zijn in het nemen van foto’s, het schrijven
van tekstjes en het afnemen van interviews verzorgen de blog. En zo is er voor elke leerling wel wat wils.
De sociale vaardigheden van de leerlingen worden niet alleen door de samenwerking aangescherpt, maar
ook door de beperking van het budget tot ¤ 150. Ze moeten in hun omgeving op zoek naar gratis recuperatiemateriaal, gereedschap en ook naar de nodige externe hulp. Dat is voor hen geen probleem:
enthousiaste kinderen weten werkelijk iedereen te prikkelen om zijn steentje bij te dragen aan hun
maquette. Samen met de omgeving betreden ze het ondernemerspad.

Op een dag krijgt de directeur telefoon van het glasmuseum. Er staan twee leerlingen aan de balie
met de vraag of er iemand in hun klas informatie kan komen geven over het glasmuseum, want ze
willen dat nabouwen op hun maquette voor het project Dorp Op School. De receptie van het glasmuseum wou toch even polsen of het geen grap is. De twee leerlingen hebben zelf het initiatief genomen om op woensdagnamiddag naar het glasmuseum te fietsen.

Samen ondernemen
vraagt om overleg
en planning.

ONTWERPEND LEREN
Er is uiteraard geen ondernemingszin mogelijk zonder creativiteit. Die laatste krijgt in dit open project alle
kansen tot ontwikkeling. Wat gaan we op onze plaat maken? Welk materiaal hebben we daarvoor nodig?
Waar gaan we dat materiaal vinden? Het zijn maar enkele van de vele vragen waarop de leerlingen een
creatief antwoord zullen moeten bedenken. Het is ‘hun dorp’, waarop ze trots kunnen zijn en waarmee ze
kunnen uitpakken op bijvoorbeeld opendeurdagen en in de lokale pers. Hun creativiteit wordt ook uitgedaagd door de opdracht om het project af te ronden met een videofilm over hun maquette.
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Iemand die zeer sterk is in zelfsturing en ondernemingszin:
Weet zich erg goed uit de slag te trekken: weet wat hij/zijwil, kan zich een doel stellen, tot actie overgaan
en de handelingen tot een goed eind brengen.
 Geeft niet bij eerste hindernis op en kan doorzetten om zijn/haar doel te bereiken.
 Kan afstand nemen, strategisch tewerk gaan en leren uit ervaring.
 Kan goed gebruik maken van de beschikbare mogelijkheden en zich aan veranderde omstandigheden
aanpassen.
 Is een geboren initiatiefnemer: komt op met originele ideeën en creatieve oplossingen.


De leerlingen van een school in Lubbeek hadden hun eigen dorp nagebouwd op de plaat. Enkele
leerlingen schreven een legende over het ontstaan van het dorp. Er was een jongen genaamd
Lubbeek, die tijdens een rondreis terechtkwam in een dorp zonder naam. Hij hielp het dorp mee
opbouwen, werd benoemd tot burgemeester en na zijn onverwachte dood werd het dorp naar hem
genoemd. Sindsdien heet het dorp Lubbeek.

Hun hele maquette functioneert ook echt. De straatverlichting en de verkeerslichten werken. Door het rioleringssysteem wordt echt water naar het zuiveringsstation geleid. En zo kunnen we nog wel even doorgaan, want in een dorp of op een site komt heel wat techniek te pas. De leerlingen stuiten op technische
problemen, waarbij ze zelf op zoek gaan naar een oplossing. Ze verdiepen zich in de technische wereld en
ontwikkelen zo hun technische geletterdheid.

Een leerling wilde een fontein bouwen die op een berg ontspringt. Eerst testte hij hoe verschillende
materialen op water reageren om te weten met welk materiaal de berg gebouwd kon worden.
Nadien kwam de vraag hoe hoog het waterreservoir gezet moest worden opdat de fontein zou kunnen spuiten. De wet van de communicerende vaten werd erbij gehaald.

Doordat de leerlingen bezig zijn met het bouwen van hun maquette hebben ze niet het gevoel dat ze aan
het leren zijn. Een leerling vertelde aan zijn mama: ‘We hebben zo veel geleerd vandaag en toch hebben
we niet aan onze bank gezeten!’
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HET HELE CURRICULUM AAN BOD
Dorp Op School is tevens voor de leerkracht een uitgelezen kans om de nieuwe eindtermen van techniek
op een originele manier te introduceren. Daarnaast is het project niet ‘iets wat erbovenop komt’, het is een
‘kapstok’ waaraan vele andere lessen opgehangen kunnen worden. Door andere lessen te laten aansluiten
bij de Dorp Op School-activiteiten kan er heel wat tijd uitgespaard worden en krijgen leerstofonderdelen
ook echt een betekenis door hun inbedding in de werkelijkheid. Denk maar aan een les schaalberekening
(alles moet op de plaat kunnen), een les ICT (de blog moet gelanceerd worden) ...

Dorp Op School: alle vakken zijn erbij betrokken
Tijdens een van de startdagen maakte een leerkracht de opmerking dat het veel tijd zou kosten om de
plaat te halen. Een andere leerkracht merkte daarop terecht op dat het halen van de plaat aanleiding kon
geven tot heel wat andere lessen. Een korte brainstorm leverde het volgende op:












Nederlands: een brief schrijven naar de houthandelaar, een oefening in telefoneren, spreekvaardigheid bij de houthandelaar
WO-natuur: soorten platen, soorten materialen
Wiskunde: berekening van het volume en gewicht van de plaat
WO-verkeer en mobiliteit:
– verschillende verkeerssituaties bekijken en bespreken
– Hoe worden platen getransporteerd en hoe gaan wij het doen?
WO-mens, maatschappij en ruimte: sightseeing tijdens de wandeling naar de houthandelaar
WO-techniek: allerlei technische aspecten op weg naar de houthandelaar en ter plaatse
ICT en Brongebruik: opzoeken welke platen er zijn, de pc gebruiken om een houthandelaar te vinden,
de route opzoeken met een routeplanner
Vakoverschrijdende eindtermen: sociale vaardigheden

De brainstorm leverde in zeer korte tijd een veelheid aan mogelijkheden op om de activiteit, het halen van
de plaat, uit te breiden tot een rijkdom aan leermomenten.

Coachende tussenkomsten
gaan ook over het demonstreren
en delen van informatie die het
onderzoekend leren wind in de
zeilen geeft.
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DE LEERKRACHT ALS COACH
Dat brengt natuurlijk met zich mee dat je als leerkracht niet bij voorbaat weet wat zich zal aandienen. Je
moet lesvoorbereidingen durven loslaten en vertrouwen op de te exploreren werkelijkheid die met Dorp
Op School in de klas wordt binnengebracht. Het is aan jou als leerkracht om leerkansen te zien en aan te
grijpen. In dit project wordt eerder gesproken van een coach dan van een leerkracht. Je moet een context
scheppen waarbinnen leerlingen zelf tot leren kunnen komen. Een goede leerkracht-coach is iemand die
de leerlingen uitdaagt zelf oplossingen te vinden, iemand die leerlingen aan het denken, aan het doen zet.
Vaak weten volwassenen hoe het moet en dat de door de leerlingen voorgestelde oplossing niet zal werken, maar kinderen leren meer door zelf op onderzoek te gaan, door zelf te ervaren. De realiteit zal de kinderen wel terugfluiten als ze op het verkeerde spoor zitten. We mogen kinderen niet afleren om te experimenteren, we mogen ze niet hulpeloos maken. In dit project speelt het dus zelfs in je voordeel als je over
weinig technische capaciteiten beschikt. Je zult dan minder snel het heft in handen nemen en zult samen
met de leerlingen op ontdekking moeten gaan.

Op een van de scholen begint de leerkracht, een juffrouw met bijzonder weinig techniekervaring, de
activiteit met een soort van briefing. Elke groep licht toe wat ze die dag gaan doen, wat ze daarvoor
nodig hebben, hoe e dat hebben georganiseerd, waar ze hun informatie hebben gehaald enz. De
leerkracht peilt naar het geloof in de haalbaarheid, ze betrekt de rest van de klas bij het verhaal. Ook
op het einde van de les brengt de juffrouw de kinderen weer samen om even te reflecteren op wat er
gebeurd is: wat gingen jullie doen, is dat gelukt, waarom wel of niet, hoe voelen jullie je daarbij, hoe
zouden jullie het een volgende keer aanpakken ... Ze geeft de kinderen de tijd om het een en ander
neer te schrijven in hun persoonlijke logboek. Vervolgens wordt de volgende activiteit voorbereid:
wat willen jullie dan doen, waarom dat, hoe gaan jullie dat doen, wat hebben jullie daarvoor nodig,
waar gaan jullie dat vinden, bij wie gaan jullie hulp zoeken, wie brengt wat mee ... Deze manier van
werken maakt dat de kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en dat zij zelden onvoorbereid
naar de activiteit komen. Schijnbaar wordt hier veel tijd verloren, maar de efficiëntie die daardoor
wordt bereikt maakt dat ruimschoots goed.

Coachen is ook mee-doen
maar daarin het ‘moeilijkste
en boeiendste werk’ –
met de boormachine –
niet uit handen nemen.
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Wanneer kinderen gaan bouwen in miniatuur, moeten ze altijd eerst hun technische bril opzetten.
Kinderen willen bijvoorbeeld een grote kraan op hun maquette. Ze gaan dadelijk aan de slag met hun
materiaal. Ze maken uit karton een balk en plakken er met stokjes een kruispatroon op. En voilà, de kraan
is klaar. De coach moet erop toezien dat de kinderen weten waarmee ze bezig zijn. Hoe ziet een echte
kraan eruit? Ga eens op zoek naar andere kranen: is dat daar ook zo? Waarom zit de constructie zo in
elkaar? Daag hen vervolgens uit om de constructie analoog te bouwen, zodat ze experimenteren met de
techniek. De valkuil is dat je vervalt in een knutselactiviteit.

Na het ontwerpen en
afmeten komt de uitvoering:
best spannend om zo voor
het eerst een elektrische
figuurzaag te hanteren

SLOTBESCHOUWINGEN
Doordat je als leerkracht een andere rol vervult en de leerlingen op een andere manier aan het werk ziet,
ga je hen ook anders leren kennen. Leerkrachten ervaren dat stillere kinderen openbloeien en dat kinderen die tijdens de klassieke lessen uit de boot vallen nu de leiding nemen. Dorp Op School is een project
dat niet alleen techniek in de kijker wil zetten, het stelt vooral de leerlingen centraal. Het biedt ongemene
kansen tot de ontdekking van hun eigen talenten en de ontplooiing ervan. Niet alleen voor de leerlingen,
maar ook voor hun betrokken omgeving kan het project een absolute meerwaarde bieden.

Een meisje uit een kansarm gezin heeft niet echt een plaats in de klasgroep. Tijdens het project blijkt
ze te beschikken over een groot organisatietalent. Ze heeft ook oog voor detail. Elk schuin dakgootje
wordt door haar vakkundig recht gehangen. In de loop van het project wordt het meisje steeds meer
aanvaard, ze krijgt een positie binnen de groep. Het welbevinden van het meisje neemt zienderogen
toe. Haar ouders zijn beiden werkloos en komen vaak helpen in de klas. Ze bouwen een band op met
de leerlingen, ze voelen zich geapprecieerd. Naarmate het project vordert, blinken de ouders meer en
meer.

Het hele project is uiteraard niet mogelijk zonder het engagement van de directie. De directie moet niet
alleen openstaan voor het project, maar moet bovenal ook geloven in de mogelijkheden van de leerlingen en meegenieten van het plezier dat de leerlingen aan de uitdaging beleven.
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De leerlingen van het eerste leerjaar werden tijdens Dorp Op School ingeschakeld om een brandweerkazerne te maken. Na afloop van het project gingen enkele leerlingen aan de directeur vragen
of ze in het zesde leerjaar ook zo’n maquette zouden mogen maken. En of de leerlingen van het eerste leerjaar dan ook opnieuw een brandweerkazerne zouden mogen maken. Zulke vragen kan een
directeur uiteraard niet anders dan positief onthalen. Hij beloofde de leerlingen dat ze ook in het
zesde leerjaar aan Dorp Op School zouden mogen meewerken.

In eerste instantie schrikt het ‘open format’ van Dorp Op School sommige leerkrachten af. Ze moeten hun
vertrouwde lesvoorbereidingen loslaten en alles in handen van de leerlingen durven leggen. Toch is precies dat de meerwaarde van het project. De leerlingen krijgen de kans om hun eigen leerproces te creëren,
wat leidt tot leerkansen op maat van elk kind. De resultaatgerichtheid moet binnen dit project plaats ruimen voor het proces. Kinderen leren door te onderzoeken, te experimenteren, te presenteren, te slagen
en te mislukken. Daar draait het om: hoge betrokkenheid, fonkelende oogjes, optimale inzet. Vele leerkrachten die al hebben deelgenomen hebben die kracht van het project ook ervaren. Dat sterkt ons in de
gedachte dat kinderen van de 21ste eeuw nood hebben aan coachende leerkrachten met lef!

Charlotte Van Cleynenbreugel
Wetenschappelijk medewerker CEGO – K.U. Leuven
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Dorp Op School is een project gedragen door de Roger Van Overtraeten Society, het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs en
IMEC. Meer informatie vindt men op: http://www.dorpopschool.be/.

Op het einde van het schooljaar 2008-2009 kwam het aanbod van het project ‘Dorp Op
School’ binnen.
Omdat we al jaren een aantal initiatieven namen om techniek en technologische opvoeding in ons schoolwerkplan te integreren, kwam het voorstel als geroepen. Het feit dat
ondernemingszin eraan gekoppeld werd, was helemaal een schot in de roos.

Het uitbouwen van activiteiten met en door kinderen en een zeer degelijke ondersteuning, begeleiding en scholing van leerkrachten klonk me als muziek in de
oren. Maar natuurlijk was het financiële plaatje ook erg belangrijk.
Reken daar nog bij dat we er met de hele school aan zouden werken en ik was als
directeur verkocht.

Dorp Op School
in Lommel
Danny Huysmans

Ik heb het voorstel dan ook in de planning van het volgende schooljaar besproken met
de leerkrachten van het vijfde en zesde leerjaar en het kernteam, om vervolgens het volledige team te overtuigen. Resultaat: we stapten in het project.
Vanaf september en na de eerste bijeenkomst in Leuven waren we gelanceerd.
Ook burgemeester Vanvelthoven zette zijn schouders onder het project. Hij zou de kinderen mee motiveren en de activiteiten in de loop van het schooljaar mee opvolgen.
Toen hij de kinderen in november in de klas kwam uitdagen met een verhaal over
groene energie, windmolens, zonnepanelen en zelfs ‘patattenstroom’, werd ‘Dorp Op
School’ plots de meest gebruikte term op school.
De vijfde- en zesdeklassers namen de touwtjes meteen stevig in handen en maakten
samen met de leerkrachten grootse plannen. ‘Lommel, pure energie’ was geboren.
In het nieuwe logo van de stad Lommel staat ‘Lommel, pure energie’. Die baseline speelt
in op de dynamiek die in de stad heerst, maar verwijst ook naar de groene energie die in
Lommel wordt gepromoot. Er worden in de stad namelijk zonnepanelen gemaakt, er is
een grote heuvel bedekt met zonnepanelen, er worden onderdelen voor windmolens
geproduceerd en er staan ook windmolens.

Na het ontwerpen,
de uitvoering: best
spannend om voor het
eerst een elektrische
figuurzaag te hanteren.

3.2

Het Dorp krijgt stilaan vorm
met als eye catcher, deze
draaimolen-op-zonne-energie.

De burgemeester kwam de kinderen motiveren en uitdagen door een stad te bouwen op pure, groene
energie en hij slaagde daar bijzonder goed in. Zijn verhaal over ‘patattenstroom’ sloeg in als een bom. Op
zijn vraag wat de kinderen wisten over het aanmaken van elektriciteit in Lommel kwamen enthousiaste
verhalen over zonne-energie en windenergie. De kinderen wisten echter niet dat in het bedrijf Farm Frites
elektriciteit gewonnen wordt uit de schillen van aardappelen.
Vanaf dat ogenblik kregen de kinderen één namiddag per week om aan het project te werken, in tal van
activiteiten over alle vakken heen. Ze trokken samen met mij − als chauffeur van de schoolbus − naar de
houthandel om een plaat te kopen voor de maquette en om te onderhandelen over gratis resthout.
Er werden plannen getekend en opgezocht, er werd gezocht naar handige en hulpvaardige ouders of
specialisten, er werden dingen proefondervindelijk uitgeprobeerd, de boekhouding kwam aan bod: de
kinderen mochten immers niet meer dan de € 150 besteden. Tijdens de vele werknamiddagen waren er
ook kinderen die een blog bijhielden en leuke foto’s maakten voor de website. Ook de ouders waren
betrokken.

Een van de vaders bracht materialen mee om hout te zagen en te bewerken.
Bij hem gingen de kinderen om raad wanneer ze een probleem hadden.
Ook al leek het een beetje op een mierennest, het was een bruisend en goed georganiseerd gebeuren. De kinderen, begeleidende leerkrachten en hulpvaardige ouders waren bijzonder betrokken
bezig. Hun gedrevenheid werkte heel aanstekelijk en bereikte zelfs de burgemeester, die regelmatig
een ondernemende leerling over de vloer kreeg om iets te vragen of te vertellen. Al vlug was ‘Dorp
Op School’ een project dat ook tijdens de speeltijd gewoon doorliep.
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De kinderen waren zo vol van het project dat het zelfs de schoolkeuze van sommige zesdeklassers bepaalde of bekrachtigde.
Een van de meisjes zei heel spontaan dat ze graag elektriciteit wilde studeren, omdat ze dat zo leuk vond.
Een van de jongens, zou naar de A-klas in het WICO gaan om later een ASO-richting te volgen, maar was
zo geboeid door het project dat hij besloot naar de technische school te gaan, waar hij nu daadwerkelijk
zit. Hij wil Industriële Wetenschappen studeren, want hij wil later burgerlijk ingenieur worden.

Een wipzaag en een boorstandaard
laten je ervaren hoe het voelt om
zo’n tuig in de hand te hebben en
hoe het te hanteren om
het gewenste resultaat te bereiken.

Enkele dagen voor de voorstelling in Leuven werd het project uiteindelijk afgerond en werd de maquette
voorgesteld aan de begeleiders uit Leuven, de coördinatoren van de secundaire school Provil secundaire
school en de burgemeester. Iedereen was erg onder de indruk van het resultaat, maar vooral het proces
dat de kinderen, de leerkrachten en de school hadden doorgemaakt was enorm. De kinderen wilden meteen een nieuw DOS-project voor het volgende schooljaar. Zelfs de eersteklassers waren al plannen aan
het maken: misschien dat hun opvolgers maar voor een brandweerkazerne ‘moesten kiezen...’.

Traditionele werktuigen hebben niet afgedaan:
je komt zo helemaal in contact met het materiaal,
leert je krachten doseren en wordt verbonden met
het vakmanschap van de vorige generaties.

Op de maquette kon je heel goed een aantal gebouwen in de stad Lommel terugvinden, zoals het Huis
van de Stad in glas, het glasmuseum, de school en het café om de hoek. De maquette was bovendien heel
praktisch en weldoordacht uitgewerkt. Het was geen samenraapsel van bouwsels, maar er zat een duidelijk plan achter.
Sensationeel was de werking van het geheel: de efficiënte manier waarop de kinderen de maquette hadden geconstrueerd, vlot konden ontmantelen en weer opbouwen.
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Een plaat vol technische
toepassingen: de vrucht
van samenwerking tussen
school, ouders en bedrijven.

De apotheose in Leuven was indrukwekkend. Met een aanhangwagen vol dozen met materialen arriveerden we ’s ochtends rond 10 uur. We laadden alles samen uit en de kinderen gingen meteen aan de slag.
De begeleidende leerkrachten, chauffeurs en ikzelf stonden erbij, keken ernaar ... en zagen dat het goed
was.
Na de middag informeerden de kinderen de vele bezoekers op zeer deskundige wijze. Voor de leerkrachten was het een erg rustige dag.
Bijna alle eindtermen techniek kwamen in het project aan bod. Ik som er enkele op:









in concrete ervaringen de stappen van het technische proces herkennen (het probleem stellen,
oplossingen ontwikkelen, maken, in gebruik nemen, evalueren)
een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren
specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische systemen onderzoeken door middel van hanteren, monteren of demonteren
illustreren dat techniek en samenleving elkaar beïnvloeden
ideeën genereren voor een ontwerp van een technisch systeem

Tijdens de evaluatie van het schooljaar werd meteen opnieuw ingeschreven voor het volgende schooljaar.
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Sint Jansschool Lommel

Techniek en talent
Dorp Op School

Dorp Op School is een project van CEGO en RVOsociety waarin kinderen uitgedaagd worden om
een dorp in miniatuur te bouwen. In de maquette
moeten zoveel mogelijk technische toepassingen
geïntegreerd worden, die zowel in structuur als in
werking de realiteit zoveel mogelijk benaderen. De
slagzin van het project is: ‘Alles moet van de kinderen komen!’, van het begin tot het einde zijn de
kinderen aan zet. De kinderen krijgen bij de start
wel enkele bakens opgelegd. Zo moet hun constructie op een standaardplaat komen van , m
op , m. Hoe de beschikbare ruimte gebruikt en
ingevuld wordt, bepalen de kinderen zelf. Tegelijk
mag het project niet meer dan  kosten, waardoor zorgvuldige keuzes moeten gemaakt worden
(economisch aspect) en ook maximaal met gerecycleerd materiaal moet gewerkt worden (ecologisch
aspect). Het is een project dat toelaat technische
en ondernemerscapaciteiten op een geïntegreerde
manier te ontwikkelen.

Meer weten of lezen?
www.dorpopschool.be
Benieuwd hoe ‘Dorp op School’ in de kleuterschool gestalte krijgt? Lees dan het artikel
‘Zoutleeuw zoals in mijn dromen’ op blz.  tot
 in deze Kleuters & Ik.

TECHNIEK: PROJECT

Enthousiaste kinderen weten iedereen te prikkelen om hun steentje bij te dragen aan hun dorp.
Leerkrachten ervaren dat stillere kinderen open
bloeien en dat kinderen die tijdens de klassieke lessen uit de boot vallen nu de leiding nemen. Dorp
Op School is een project dat niet alleen techniek
in de kijker wil zetten, het zet vooral de leerlingen
centraal. Het biedt ongemene kansen tot ontdekking van de eigen talenten en de ontplooiing ervan.
Tijdens het schooljaar - werden  scholen op die manier door CEGO en RVO-society begeleid. Hieronder geven we een impressie van het
slotevenement te Leuven op  juni .
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Zoutleeuw zoals
in mijn dromen
Wanneer burgemeester Ceyssens eind oktober kleuterschool Picasso in Zoutleeuw binnenstapt
met een opdracht van de koning, zijn de kleuters meer dan onder de indruk. De koning wil graag
een maquette van Zoutleeuw, gebouwd naar de wensen van kinderen. Wie anders dan de kleuters
zelf kunnen daar het best bij helpen? Bijna honderd kleuters uit ons landelijk gelegen schooltje
zijn meteen laaiend enthousiast. Dat de eigenlijke aanleiding van het bezoek van de burgemeester de startvergadering van DOS1 is, hoeven de kleuters natuurlijk niet te weten.
Hoe beginnen we eraan? Bij zo’n belangrijke taak
van zo’n voorname opdrachtgever kun je niet onbezonnen te werk gaan. Een maquette bouwen
draait niet enkel rond techniek, dat beseffen de
juffen ook al gauw. Het is een totaalconcept dat
verschillende ontwikkelingscomponenten omvat.
Technisch inzicht uiteraard, maar ook taalontwikkeling, zelfstandig werken, creativiteit, wereldoriëntatie, probleemoplossend denken, ondernemingszin, sociale vaardigheden, leren leren. 

TECHNIEK: PRAKTIJKVERHAAL

Brainstormen
Ideeën beginnen te borrelen, we overleggen, we
selecteren, we maken afspraken. Het is een proces
van geven en nemen. We verdelen de taken en we
stellen een planning op. De eerste ideeën over de
gebouwen en plaatsen komen van de kleuters van
de derde klas. Daarna wordt gekozen welke klas
welke gebouwen voor haar rekening gaat nemen.
Elke klas mag kiezen met welk materiaal ze gaat
werken. De afspraken en de planning (geïllustreerd
met pictogrammen) komen op een grote flap, zodat er een mooi overzicht is van wat er te gebeuren
staat.
Niet onbelangrijk is het budget: we mogen aan dit
project  euro besteden. Om dat visueel voor te
stellen voor de kinderen worden er voor  euro
briefjes van  en van  euro gekopieerd (aan één
zijde, wel te verstaan). We hangen de briefjes op
aan een waslijn in de refter. Op die manier kunnen de kleuters gemakkelijk zelf de stand van het

budget opvolgen. De juffen vereffenen de rekeningen op regelmatige basis. Het werken met ‘echt’
geld maakt indruk op de kleuters. Het ‘beperkte’
budget zet hen ook aan om zoveel mogelijk materiaal te recupereren (uit de knutselhoek bijvoorbeeld) of om bruikbaar materiaal van thuis mee te
brengen.

Een ster verdiend
Nu het brainstormen achter de rug is en de taken
verdeeld zijn, kunnen we bijna beginnen met bouwen. Maar eerst stellen we onze ideeën en onze
planning voor aan de burgemeester: er zijn huizen, torens, een zwembad, … en een kasteel voor
de burgemeester met een grote garage. Omdat ze
deze eerste, belangrijke fase goed hebben ingevuld,
krijgen de kleuters hun eerste ster uit handen van
de burgemeester: ‘Een goed idee‘. Een STER! En we
kunnen er nog meer verdienen! Dat geeft de kleuters zoveel energie en enthousiasme dat ze niet

 DOS staat voor Dorp op school. Meer uitleg over dit
project lees je op blz.  in deze Kleuters & Ik.
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Op onderzoek
In de fruitloods vinden de kinderen vooral de hoge
trap erg fascinerend. “Zouden we daar wel op durven?”, vraagt Lotte zich af. “Dan moeten we wel
een heel hoog gebouw maken, anders past de trap
er niet in!” Wanneer we bij het ziekenhuis aankomen, zien de kinderen net hoe een ziekenwagen
in volle vaart en met veel lawaai de spoedafdeling
binnenrijdt. “Hé, die rijdt het huis in, dat mag toch
niet!”, vind Brittany. Haar juf legt uit waarom dat
hier wel mag en waarom het zelfs nodig is. Het
staat nu voor de kleuters vast dat ze een groot ziekenhuis gaan bouwen met een hele grote deur, zodat de ziekenwagen gemakkelijk kan binnenrijden.
Binnen in het ziekenhuis merken de kinderen op
dat er wielen onder de bedden staan. De juf legt
uit waarom. Terug op school veranderen de fietsen
op de speelplaats in de fantasie van de kleuters in
‘bedden op wielen’…

Vallen en opstaan
Het rustoord dat we bezoeken heeft een witte gevel. Chloë gaat op zoek naar witte stenen die we
voor het gebouw op de maquette kunnen gebruiken. Maar de witte legoblokjes blijken al opgeëist
door een andere klas. De witte steentjes uit het
aquarium zijn ongelijk van grootte, daar kunnen
we moeilijk mee bouwen. Maar tijdens de koffiepauze komt Zita op een idee: ze heeft suikerklontjes zien liggen. Hoe krijgen we die aan elkaar vast?
De kleuters proberen het eerst met cement, maar
daardoor verkleuren de klontjes. Ze besluiten om
witte lijm te gebruiken. Gaandeweg ontdekken
de kleuters de eigenschappen van allerlei materialen: verschillende soorten hout, piepschuim,

Drijven of zinken
Provinciaal domein het Vinne bezoeken we regelmatig met onze kleuters. Nu ze naar hartenlust
mogen fantaseren, kiezen ze ervoor om boten
op de vijver te laten varen. Op school zoeken we

TECHNIEK: PRAKTIJKVERHAAL

kunnen wachten om verder te werken. “Kom je
nog eens terug, en breng je dan nog een ster mee?“,
vraagt Killian aan de burgemeester. “Of kom je zo
vaak terug tot we duizend sterren verdiend hebben?”, vraagt Sander lachend en vol goede moed…
Zoals afgesproken neemt elke kleuterklas een aantal gebouwen of locaties voor zijn rekening. We
willen ons goed informeren en documenteren voor
we echt aan de slag gaan. Daarom gaan we met de
kinderen een paar keer op leeruitstap. We brengen
een bezoek aan de fruitloods, aan de bibliotheek,
het ziekenhuis, de boomgaarden, het rustoord en
het provinciaal domein Het Vinne. Op elke locatie
leren we iets bij.

informatie op over boten. Ook van thuis brengen
de kinderen bruikbaar materiaal mee: de papa van
Jorien geeft ons miniatuurzeilbootjes in bruikleen
en Daan brengt een (nog onopgeblazen) rubberboot mee. Het experimenteren rond boten kan
beginnen. De boot die op onze maquette moet
komen, moet ook echt kunnen drijven vinden we.
Dat heeft gevolgen voor de keuze van het materiaal. We zoeken samen uit welke materialen drijven
en welke zinken. Het verwondert de kleuters dat
je een drijvend voorwerp echt niet op de bodem
kunt zetten. Mylo houdt een plastic kommetje een
hele tijd met zijn handjes tegen de bodem. Maar
telkens wanneer hij het loslaat, komt het weer
naar de oppervlakte… Mylo vindt dat niet leuk,
het kommetje doet niet wat hij wil. We maken een
overzicht van wat drijft en wat niet drijft. Ook de
rubberboot krijgen we opgeblazen na lang proberen met onze mond, een fietspomp en een elektrische pomp.

25
Kleuters & ik Jrg. / – -

toe: ‘Goed bezig’. Nu de gebouwen zelf bijna klaar
zijn, moeten we nadenken over ruimtelijke ordening: welk gebouw moet waar komen, en waarom?
Lukas vindt dat het zwembad naast de school
moet komen. “Dan hebben we geen bus meer nodig en dat is beter voor het milieu.” De andere kleuters zijn het daarmee eens: dat is veel handiger. Het
ziekenhuis moet dicht bij de school zijn, maar ook
dicht bij het rusthuis. “Want oude mensen gaan
rap dood”, weet Julie.

Kleuters en peuters
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gips, steen, metaal, stof, verschillende soorten
kunststof, vilt, roofing, enz. Er komt heel wat probleemoplossend denken aan te pas om een aantal
hindernissen te overwinnen. Hoe moet
ik een hoek bouwen? Hoe maak ik een
deur? Waarmee kan ik die plank een
Na het project zien
stuk kleiner maken? Hoe komt er water
de juffen dat er
in het bad? We krijgen geen puntdak
echt iets veranderd
op onze school! Waarom blijven onze
bomen (voorgesteld door takken) niet
is bij de kinderen.
rechtstaan? Waarom valt mijn muur
Ze bouwen geen
van opeengestapelde blokjes altijd om?
stapeltorens meer
Op deze laatste vraag kent Jef een antwoord en hij leert de andere kleuters
met Duplo, maar
hoe ze hun blokjes op elkaar moeten
stevige constructies.
zetten om een stevige muur te krijgen.
Ook niet-technische problemen stellen
Het experimenteren
zich: hoe komt het dat het snoepjeshuis
met materiaal gaat
zoveel werk vraagt (het heksenhuisje
een hele stap verder
van de maquette), dat de werken zo
traag vorderen en dat er zoveel snoepdan voordien.
jes verdwijnen? Stof om over na te denken… De guitige oogjes van de kleuters
die snoepjes komen bijvragen verraden veel. En
Lara staat elke ochtend op de eerste rij om aan het
heksenhuisje verder te werken!

De tweede ster
De burgemeester komt de werkzaamheden tussentijds evalueren. Hij bekijkt de gebouwen in wording, de kleuters van de derde kleuterklas briefen
hem over de vorderingen en de stand van zaken.
Ze zijn zo enthousiast en gedreven dat ze allemaal
tegelijk aan het woord willen komen en hun beurt
maar moeilijk kunnen afwachten. De burgemeester kent hen een hartverwarmende tweede ster

We werken regelmatig leeftijddoorbrekend. De
oudere kleuters gaan de jongere hier en daar ondersteunen en leren hen vaardigheden die ze zelf
al verworven hebben. De jongere kinderen leren
daarvan bij, maar ook de oudere: ze leren hun kennis op een logische manier verwoorden. Zo maakt
Geike (derde kleuterklas) aan peuter Jef duidelijk
hoe hij een deurtje moet zagen voor het heksenhuisje. Jarno leert Emiel hoe hij een zaag en een
boormachine moet gebruiken. De kleuters krijgen
er meer zelfvertrouwen van en leren ook dat fouten maken kan en mag: het gebeurt bij iedereen.
Maar wie lang genoeg zoekt en probeert, vindt
heus wel een oplossing.

De lamp brandt
De maquette krijgt steeds meer vorm. Dankzij ons
aandeel als pilootschool in het TOS-project zijn
de kleuters al vertrouwd met verschillende energiebronnen: lichaamsenergie, windenergie, zonneenergie. Ook met elektriciteit hebben de kleuters
vroeger al geëxperimenteerd. Nu kunnen ze hun
verworven kennis op het vlak van techniek echt
toepassen en integreren in de maquette. Josefien
en Luna bouwen een windmolen met Knexx. Ibe
en Gus plakken kleine zonnepaneeltjes op de fruitloods, net zoals op de echte. Maya wil een automatische bel voor de school en Jil werkt aan een
lampje voor het zwembad. En na lang proberen,
falen en opnieuw proberen, brandt de lamp en rinkelt het kleine belletje!
Het eindresultaat is prachtig, maar de verwondering, de verbazing, de verbondenheid en de
 TOS staat voor Techniek Op School. Tijdens de twee
schooljaren die voorafgingen aan het invoeren van
techniek in de leerplannen, hebben een aantal scholen
op vraag van de minister de leerplannen uitgeprobeerd.
Daarbij kwamen zowel de valkuilen als de successen
aan het licht.
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Effecten
Na het project zien de juffen inderdaad dat er echt
iets veranderd is bij de kinderen. Ze bouwen geen
stapeltorens meer met Duplo, maar stevige constructies. Het experimenteren met materiaal gaat
een hele stap verder dan voordien: de kinderen
werken minder experimenterend en sneller doelgericht. Waar ze vroeger ophielden bij spijkers in
stukken hout kloppen en plankjes zagen, ontstaan
er nu huisjes, vogelhokjes en zelf autootjes.
Ook het maken van boten krijgt nog een staartje.
De kinderen krijgen er maar niet genoeg van. We
verzamelen nog meer materiaal rond boten en komen uiteindelijk bij duikboten terecht. Daar weet
de papa van Gilles dan weer alles van en hij brengt
zijn kennis graag over aan de kinderen. In de waterbak gebruiken we plastic kokertjes uit de knutselhoek. Zij doen dienst als duikboot. Boten kunnen
dus ook ander water varen. Sindsdien zegt Lukas
tijdens het zwemmen vaak: “Kijk, juf, ik zwem als
een duikboot!” en dan duikt hij onder water.
De burgemeester komt nog één keer naar de
school om zijn eindzege te geven over de maquette. Dan mag ze naar Heverlee om aan het grote
publiek voorgesteld te worden. Maar wat zal de
burgemeester zeggen als hij hoort dat we het budget lichtjes overschreden hebben? Stef heeft al een
oplossing klaar: “Dan zullen we moeten afwassen.”

Afwassen hoeft uiteindelijk niet, maar we mogen
wel de auto van de burgemeester gaan wassen…

Talent ontdekt
Tijdens het project hebben alle kinderen meer inzicht gekregen in techniek, maar Xander sprong er
echt wel uit. Telkens er een groepje kinderen met
een opdracht rond DOS bezig was, ging hij hen
met raad en daad bijstaan. Het viel de juf op dat
zijn advies logisch was en hij het al kon formuleren
voordat hij het had uitgeprobeerd. Het was duidelijk dat Xander vooraf al inzicht in techniek had.
Dat in tegenstelling tot de meeste andere kleuters,
die vooral leerden door te doen.
Bij het opzetten van gelijk welk ander project in
onze school houden we nooit specifiek rekening
met seksespecifieke interesses. We doorbreken het
rollenpatroon en iedereen wordt gestimuleerd om
aan alle belevingen mee te doen. Tijdens het DOSproject hebben de meisjes net zo goed getimmerd
als de jongens, al merken de leerkrachten toch op
dat de jongens in dit project over het algemeen
vaardiger waren in technieken als timmeren en
zagen.
Ook als leerkrachten hebben we tijdens het project onze houding tegenover techniek kunnen veranderen. Techniek schrikt ons niet meer af, klein
beginnen is de boodschap, en van daaruit steeds
een stapje verder gaan. Nu weten ook wij dat niet
elk lampje de sterkte van een batterij aankan… uit
ondervinding!

Het personeel en de kleuters – kleuterschool De kleine Picasso in
Zoutleeuw
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betrokkenheid van de kleuters tijdens het hele
project is nog mooier. Het doet deugd om te zien
hoe de kleuters zijn gegroeid in fierheid, zelfvertrouwen, kennis en vaardigheden. Het leerproces
van het kind wordt tijdens het hele project duidelijk doorlopen: van ontdekken over experimenteren naar toepassen en later de opgedane kennis
blijven beheersen.
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Voorwoord
Proficiat, je hebt ervoor gekozen om in te stappen in het project ‘Dorp op School: ondernemen en
techniek in de 21° eeuw’. Met dit project willen jullie volgende doelstellingen bereiken:
•
•
•
•
•

de nieuwe eindtermen ‘techniek’ op een originele manier introduceren in jouw school,
sociale vaardigheden ontwikkelen,
ondernemingszin aanboren,
‘samen’ ondernemen met de omgeving:
ouders – grootouders – buurt
Technische geletterdheid ontwikkelen

Onderwijs kan maar in één richting evolueren: één waarin jongeren met toenemend enthousiasme
de wereld verkennen en hun mentale greep erop vergroten. Een leeromgeving die de kracht heeft
om dat te doen, ontstaat door betrokkenheid als richtsnoer te nemen. Daarin ben je als leerkracht
voortdurend bezig met het hanteren van hefbomen als 'sfeer en relatie', 'aanpassing aan niveau',
'werkelijkheidsnabijheid', 'activiteit' en 'Ieerlinginitiatief' en kom je stimulerend tussen, ben je
gevoelig voor de beleving van jongeren en verleen je autonomie waar jongeren het aankunnen en
aanwillen.
Wie dat pad opgaat, komt na een tijd als vanzelf uit in meer complexe werkvormen, werkvormen
waarin niveaus van betrokkenheid worden gehaald die anders ondenkbaar zijn. Projectwerk is
daar een voorbeeld van. Een complexe werkvorm? Jazeker. Een werkvorm die, in dit geval, toelaat
technologische en ondernemerscapaciteiten op een geïntegreerde wijze te ontwikkelen.
En hiermee sluit je aan bij het initiatief ‘Vlaanderen in Actie’ van de minister president. Daarin
wordt gesteld:
“Het komt erop aan om het ondernemersklimaat te bevorderen en een ondernemerstalent
te laten ontwikkelen dat techniciteit aan creativiteit koppelt en een commerciële
ingesteldheid combineert met zachte waarden. Het is belangrijk om hier op vroege leeftijd
al mee te starten. Het onderwijs is hiervoor de inrijpoort.”

Het project: van visie naar praktijk
Het integreren van technische en ondernemerscompetenties gebeurt door de jongeren een
uitdaging te geven waarbij ze deze competenties moeten inzetten in een omgeving waarin ze de
nodige kennis en begeleiding vinden.
Als kernactiviteit kiezen we in dit project voor het bouwen van een dorp of een site (bv. een
pretpark, een school, …) in miniatuur, dat qua structuur en functioneren zoveel mogelijk de
realiteit benadert. Bij de realisatie moeten alle mogelijke 'problemen' die vanuit technisch
oogpunt relevant zijn worden 'ontdekt', (deel)oplossingen worden gezocht, keuzes worden
gemaakt en uiteindelijk constructies worden gebouwd (naar analogie met het technologische
proces zoals in TOS21 beschreven).
Daarbij kan men bij wijze van voorbeeld (en zeker niet bedoeld als vooraf gegeven 'opdracht')
volgende zaken bedenken:
In een dorp staan huizen (bouw) die verwarmd en verlicht moeten worden (verwarming,
elektriciteit) en die moeten ingeplant worden samen met groen en straten (planning,
natuur, vrije tijd). Er is nood aan riolering en waterzuivering (milieu). En er moet duurzame
energievoorziening zijn (kan het zonne‐ of windenergie zijn?). Voor de veiligheid wordt
gezorgd zowel passief als actief (vluchtheuvels, verkeerssignalisatie). Het huisvuil moet
opgehaald en gerecycleerd worden (gemeentelijke diensten, containerpark). En verder moet
de (economische) leefbaarheid van een dorp worden opgebouwd door handelszaken
(bakker, beenhouwer, fietsenmaker), een bejaardentehuis, een ziekenhuis, een school, een
station enz. Kortom het ‘dorp’ is een ideale leeromgeving om een brede waaier van
technieken en beroepen te leren kennen.
Wij willen scholen uitdagen om hun eigen ‘mini‐dorp’ te laten maken door de kinderen. Bij de start
van het traject moeten één of twee klassen het initiatief nemen. In de uitvoering moeten zij
echter, als goede managers, andere klassen van de school op een succesvolle manier betrekken
door aangepaste deelopdrachten 'uit te besteden' aan zogenaamde 'onderaannemers'.
Belangrijk is dat de creativiteit van de jongeren zoveel mogelijk aan bod kan komen. Het moet
‘hun dorp’ worden, waar ze trots op zijn en waar ze mee kunnen uitpakken bv. op opendeurdagen
en naar de lokale pers. Hun ‘dorp’ functioneert ook echt. De straatverlichting en de
verkeerslichten werken. Door het rioleringssysteem wordt echt water naar het zuiveringsstation
geleid. En dat alles moet gebouwd worden door teams van kinderen die als architect, aannemer,
veiligheidsdeskundige, energiespecialist, leverancier van materialen of loodgieter werken.
Het project verloopt over één schooljaar. Omdat er zoveel bij kan komen kijken, zit in het concept
'bouwen van een mini‐dorp' genoeg potentieel opdat het project over verschillende jaren kan
lopen, een vervolg is dus zeker mogelijk. Een echt dorp groeit ook als gevolg van voortdurende
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het project kan bescheiden beginnen, zolang
het maar aan het minimale format beantwoordt.
Om de kans op slagen te vergroten en de 'densiteit' van activiteit en focus aan te scherpen wordt

de opdracht vanuit enkele beperkte regels gestandaardiseerd. Daarbij leggen we volgende bakens:
(1) De constructie komt op een 'platform' dat een oppervlakte moet beslaan die overeenstemt
met de oppervlakte van courante vezel‐ en andere platen (standaardmaat 1,25 m op 2,50 m). Dit is
de enige technische specificatie, naast de algemene vraag om het dorp zoveel mogelijk te laten
functioneren zoals een echt dorp. Hoe de beschikbare ruimte wordt gebruikt en ingevuld is geheel
door de jongeren te bepalen. Tegelijk mag het project als kostprijs voor materiaal (op jaarbasis)
niet meer dan 150 EUR bedragen waardoor zorgvuldige keuzes moeten gemaakt worden
(economisch aspect) en ook maximaal met gerecycleerd materiaal moet gewerkt worden
(ecologisch aspect).
(2) Het 'ownership' voor de realisatie van de opdracht (van planning tot alle manuele handelingen
voor de eigenlijke uitvoering) moet bij de jongeren liggen. Er zal dus heel wat leerpotentieel zijn
op het vlak van management (overleggen en beslissen). Het betekent ook letterlijk dat
'onbevoegde personen' (volwassenen) geen werken aan het 'platform' mogen uitvoeren.
(3) Rapportage zal een belangrijk onderdeel vormen van het mini‐dorp project. Zo hebben de
jongeren de opdracht om:
□ een logboek van de activiteiten bij te houden (chronologisch) en een bijhorende
fotoreportage met illustratie van handelingen en vorderingen op het 'platform'; het
maken van een eigen website zal hierbij worden aangemoedigd,
□ studieopdrachten te maken, waarin de technische principes worden weergegeven, waarin
experimenten worden voorgesteld, waarin toepassingen worden beschreven. Deze
opdrachten geven een antwoord op de vraag: ‘Hoe verwerf ik inzicht in en kom ik tot
realisatie van … ’.
□ een boekhouding te voeren waarin alle uitgaven worden geregistreerd en gerubriceerd en
waarin ook het aantal 'gepresteerde' uren wordt bijgehouden, zowel voor de uitgaven
voor het mini‐dorp als voor de uitgaven (of opbrengsten) die gemaakt zouden worden in
de realiteit,
□ het projectjaar af te ronden met een artistieke productie die bestaat uit een 5 minuten
durende en van aangepaste klank voorziene video film die aan twee voorwaarden moet
voldoen: (1) zich afspelen in het dorp dat als decor daarvoor maximaal wordt benut en (2)
een plot hebben die geïnspireerd is door een voorval, een historisch feit, een
toekomstvisie, een legende of saga uit de streek waarin de school zich bevindt.
Naar analogie met het spelprogramma ‘Fata Morgana’ wordt het hele project verpakt in een
uitdaging die bestaat uit vijf opdrachten, waarmee de jongeren vijf sterren kunnen verdienen. Op
een startmoment wordt de introductiefilm getoond, met daarbij live of opgenomen de opdrachten
geformuleerd door de directeur of een andere persoon die de jongeren weet uit te dagen (bv. een
plaatselijke BV). In de aanloop naar de vijf sterren worden ster‐awards uitgereikt voor
deelopdrachten die uitgevoerd worden door jongeren in de klas of door een andere klas in de

school.
De tekst met de vijf opdrachten vind je op volgende pagina onder ‘Word een sterrenklas’. Naast
deze tekst noteerden wij een aantal toelichtingen, die mogelijk bruikbaar zijn bij het begeleiden
van het project.
Met deze tekst krijgen de jongeren de opdracht. We willen bij deze opdracht telkens een enkele
aanwijzigen geven die je kunt gebruiken bij de begeleiding van het project.

Word een sterrenklas

Toelichtingen

Met dit project kunnen jullie sterren verdienen,
jullie kunnen een sterrenklas worden.
Er zijn vijf opdrachten, één ster voor elke
geslaagde opdracht.

Hier worden met de nodige omkadering
(introfilm, belang van techniek…) de opdrachten
aan de jongeren gegeven. We stellen voor dat
(bvb) de directeur deze uitdaging aan de
jongeren geeft op een startmoment. Hij of zij
doet dit live of het wordt opgenomen en in het
filmpje verwerkt. Deze uitdaging komt ook op
de website zodat de jongeren hier steeds naar
kunnen terugkeren.

Eerste opdracht, eerste ster: het
concept, het idee
Voor jullie starten met het maken van deze
maquette moeten jullie eerst even nadenken
over wat jullie willen maken. Een dorp? Een
bedrijf? Een pretpak? De school?…

Hier kan een brainstorming gebruikt worden.
Daarbij worden eerst ideeën aangebracht,
zonder oordeel. Daarna worden de ideeën
bevraagd. Vervolgens worden voor‐ en nadelen
besproken (haalbaarheid, kostprijs…) waarna
een keuze kan worden gemaakt. Jongeren
beslissen zelf op welke manier bepaalde knopen
worden doorgehakt.

Wat willen jullie gaan maken? Welke
technieken willen jullie in het project
Omdat niet alle technieken overal kunnen aan
verwerken? Welke nieuwe zelfbedachte
technieken zal je in het project verwerken? Hoe bod komen gaan de jongeren kiezen in functie
zal dit er allemaal uit zien?
van de door hen vooropgestelde techniek.
En kunnen jullie dit ook echt laten werken,
want dat is de bedoeling: het bouwen van een
dorp in miniatuur, dat qua structuur en
functioneren de werkelijkheid zoveel mogelijk
benadert. Vertrek steeds vanuit de realiteit en
maak er een ecologisch bouwproject van! Denk
goed na over de haalbaarheid, en over de
kostprijs…

Zet jullie idee om in een ontwerp.

Als het idee er is wordt dit omgezet in een
werkbaar voorontwerp. Er moet rekening
gehouden worden met de schaal waarop alles
zal worden uitgevoerd. Er worden schetsen en
werktekeningen gemaakt.

Tweede opdracht, tweede ster: plannen
en budgetteren
Nadat jullie een goed idee hebben moeten
jullie gaan plannen. Wat moet er allemaal
gebeuren? Wat hebben jullie daarvoor nodig?
Wat moeten jullie daar voor kunnen en
kennen? Waar kunnen jullie leren hoe jullie iets
moeten doen en wie kan daarbij helpen? Hoe
kunnen jullie daar anderen, broer of zus,
ouders, bedrijven, … bij betrekken? Wie gaat
wat doen? Hoe gaan jullie de andere klassen
betrekken bij de uitvoering, welke
deelopdrachten kunnen zij uitvoeren? Waar
halen jullie de materialen? Wanneer moet wat
klaar zijn?

Er wordt een lijst aangelegd van uit te voeren
taken. Makkelijk is deze taken in een
projectplan (gantt of perth) te stoppen (vgl ms
project) Dit kan op pc (free downloads volop) of
op een planbord. Hierop is duidelijk te zien wie
wat doet, wat de volgorde is en wat moet
gebeuren voor een volgende stap kan gezet
worden.
Het is de bedoeling dat voor het aanbrengen
van de kennis en de vaardigheden beroep wordt
gedaan op de brede omgeving van de school.
De jongeren zoeken zelf wie hen kan
ondersteunen.

En bij een goed plan hoort een goede
Raming van wat de maquette gaat kosten. De
jongeren beslissen hoe zij het budget gaan
budgettering. Het hele project mag maximaal
150€ kosten. Welke materialen moeten worden besteden.
aangekocht? Welke andere kosten zijn er? Het
organiseren van activiteiten om extra geld in te
zamelen voor het project is uit den boze. Vraag
je eerder af waar en hoe jullie kunnen werken
met recuperatiemateriaal?
Daarnaast berekenen jullie ook wat één en
ander zou kosten of opbrengen wanneer jullie
project in realiteit zou worden uitgevoerd.

Derde opdracht, derde ster: de
realisatie
Maak op een standaardplaat (2,5m x 1,25m)
een maquette van jullie ‘dorp’ dat qua
structuur en functioneren de werkelijkheid
zoveel mogelijk benadert.

Standaard spaander‐ of vezelplaat (mdf),
multiplex, of osb‐plaat. De jongeren kunnen een
derde dimensie toevoegen door onder de plaat
te werken (riolering??) of in de hoogte.
Uiteraard kiezen we ervoor dat de maquette
‘echt’ werkt, dat oplossingen worden gezocht
om dit mogelijk te maken. We zijn ons er van
bewust dat dit niet altijd mogelijk is. De
jongeren zullen dan trachten die technische
problemen elders op te lossen. Bv: een mini‐
windmolentje zal onvoldoende kracht hebben
om water op te voeren. Op de maquette kan
dus enkel een simulatie gebeuren waarbij het
water met een pompje (aquarium?) wordt
opgevoerd. De jongeren kunnen deze techniek
wel experimenteren met een groter model. Met
fotoreportage, videoprojectie, … linken zij dit
later met de maquette. Ze zoomen als het ware
in op hun maquette om details te tonen.

Overleg, voer uit, kijk na en stuur bij.

Vergelijk dit met werfvergaderingen, waar
geregeld wordt overlegd over de voortgang,
waar moeilijkheden worden besproken,
oplossingen worden gezocht en de planning
wordt bijgestuurd. Dit proces wordt voorgesteld
in het schema ‘Technisch Proces’.

Van elk techniek‐onderdeel maken jullie een
studieopdracht. Dit is een kaart met daarop het
antwoord op de vraag ‘Hoe werkt dit of hoe
maak ik dat … ’.

Voor de studieopdracht: zie format.
Er zijn twee formats opgesteld. Één dient om
het antwoord te zoeken op algemene vragen,
bvb. “waar komt het water vandaan?” (= de
wetenschap rond techniek). De andere format is
eerder geschikt voor specifieke technische
vragen, bvb. “hoe plooi ik buizen?”

Naast deze praktische realisatie doen jullie ook
de boekhouding.

De jongeren houden zelf een boekhouding bij.
Dit wil zeggen dat zij alle uitgaven bijhouden,
maar ook plannen wat zij nog kunnen uitgeven.

Vierde opdracht, vierde ster: de
evaluatie
Deze opdracht bestaat uit twee delen.
Vooreerst is er de evaluatie van het
bouwproject. Hulpvragen hierbij:
Wat was jullie plan? Hebben jullie
gewerkt volgens het plan, en zo neen:
waarom niet?
Hoe hebben jullie dan wel gewerkt?
Wat was het resultaat?
Wat was gemakkelijk, wat was moeilijk?
Waarom?
Wat ging goed, wat liep mis? Waarom?
Hoe voelde je je daarbij?
Wat zou je de volgende keer anders
doen? Waarom?

Daarnaast is er de evaluatie van al het
geleerde: toon wat je hebt geleerd. Heb je bij
jezelf nieuwe talenten ontdekt? Hiervoor maak
je een persoonlijke map (portfolio) waarin je
alle mogelijke bewijsstukken bewaart van wat
je hebt geleerd. Die bewijsstukken kunnen zijn:
verslagen, beeldmateriaal, toetsen, reflecties,
feedback van een bedrijfsleider, feedback van
ouders, zelfevaluaties, groepsevaluaties, ... Op
die manier toon je dat jij de leerdoelen die we
met dit project nastreven ook hebt gehaald.

Sluit aan bij de ‘werfvergaderingen’. In
‘werfverslagen’ wordt de voortgang vastgelegd.
Extra is hier dat ook ‘lessen’ worden getrokken.
Tegelijkertijd wordt ook gekeken naar de
beleving van jongeren bij succes en mislukking.

Cfr Anders evalueren (cego‐vorming). Naast
klassieke productevaluatie wordt hier vooral
het leerproces geëvalueerd. Door het aanleggen
van een portfolio (dit groeit naarmate het
project vordert) wordt de jongere meer
verantwoordelijk voor het eigen leerproces.
Voor de technische kant van deze evaluatie, zie
oa ‘Anders Evalueren’ van F. Dochy
Hiervoor zijn verschillende formats ter
beschikking.

Vijfde opdracht, vijfde ster: de
presentatie
Ook deze opdracht bestaat uit twee delen.
Eerste deel: jullie tonen voortdurend de
vorderingen van jullie project en alles wat hier
mee te maken heeft. Hiervoor kunnen jullie een
logboek bijhouden. Jullie kunnen ook teksten
en beeldmateriaal plaatsen op een website.

Er kan een eigen website ontwikkeld worden of
er kan gewerkt worden met de website van de
school waarop de jongeren de voortgang van
hun werk kunnen tonen. Op de website
www.dorpopschool.be wordt een link voorzien
naar deze pagina(‘s). De bedoeling hiervan is
een uitwisseling met andere scholen mogelijk
maken.

Tweede deel: op het einde, als alles klaar is,
maken jullie een verhaal dat zich in jullie ‘dorp’
afspeelt. Dit verhaal verwerken jullie in een
kort‐film. Deze film en jullie maquette tonen
jullie op een afsluitdag aan alle betrokkenen.

Dit kan een fictief of waar gebeurd verhaal zijn,
in het verleden, het heden of in de toekomst.
Het begrip ‘film’ kan ruim worden
geïnterpreteerd. Jongeren voeren zelf een act
op en filmen dit…, men beweegt met een
camera door de maquette…, men maakt een
animatiefilm, te vergelijken met de vrt‐
reportage over het circuit van Francorchamp…
Een plechtige gelegenheid, in aanwezigheid van
prominente figuren (burgemeester…),
bedrijfsleiders, ouders, leraars, andere klassen…
waarop de jongeren hun project presenteren
(maquette, film, korte toespraak…)
Officiële toekenning van het aantal sterren.
(zou bv. kunnen gebeuren op het jaarlijkse
schoolfeest)

Veel succes!

Vorming en coaching van leerkrachten
De hoofdrolspelers in dit verhaal zijn de jongeren, anders scheppen we de omgeving niet die nodig
is voor de ontwikkeling van ondernemingszin. De leerkrachten hebben echter een buitengewoon
belangrijke rol als 'facilitator' van het proces. Zij zorgen voor een krachtige leeromgeving. Zij gaan
de kinderen motiveren en coachen. Zij begeleiden de activiteiten waar nodig (bv. jongeren die
materiaal gaan kopen). De leerkrachten beschikken ook over de nodige bronnen en materialen
(bv. over het thema elektriciteit) om op vraag van de kinderen specifieke leermomenten in te
lassen. Dit naar analogie met volwassenen die zich willen heroriënteren en daarvoor naar een
centrum als Syntra gaan om snel bij te scholen.
Om de leerkracht in deze complexe rol te introduceren wordt ondersteuning voorzien volgens
twee sporen:
□ verwerving van basisinzichten met betrekking tot het concept 'ondememingszin' en de
wijze waarop deze dispositie in de dagdagelijkse praktijk kan worden herkend en
bevorderd.
□ verwerving van basisinzichten m.b.t. techniek en de wijze waarop deze competentie bij
kinderen zichtbaar is en ontwikkeld kan worden.

Met deze achtergrond en een coaching in de loop van het traject kunnen de kansen die in het
concept 'bouw een mini‐dorp' vervat zitten, optimaal worden benut. De ondersteuning van de
leerkrachten wordt gestructureerd in een format waarin alle aspecten van het project op een
overzichtelijke manier worden uiteengezet. Dit format omvat:
□ een draaiboek waarmee leerkrachten en jongeren aan de slag kunnen om aan hun dorp te
werken op een projectmatige manier en met veel ruimte voor creativiteit. Het draaiboek
geeft ook inspirerende voorbeelden van klasssituaties en didactische aanwijzingen om tot
"technologisch ondernemen" aan te sporen en te coachen,
□ een website waar leerkrachten en jongeren de nodige informatie over het project en
begeleidingsdocumenten kunnen raadplegen. Bovendien maakt de website ‘netwerking’
mogelijk zowel voor leerkrachten als voor jongeren,
□ een vormingstraject en daarmee verbonden coaching om leerkrachten te ondersteunen in
het maximaliseren van de output van het project. Het basisidee is om het project in te
leiden en te ondersteunen met een aantal vormingssessies. Verder krijgen deelnemende
scholen in de loop van het traject coachingsbezoeken door medewerkers van het
projectteam.

Vormingstraject
Om dit project een maximale kans op slagen te geven worden je door RVO‐Society en CEGO een

aantal bijscholingen aangeboden. Concreet worden twee gezamenlijke bijeenkomsten
georganiseerd (november en januari) voor alle betrokken leerkrachten. In deze bijeenkomsten
worden verschillende workshops aangeboden die inhoudelijk worden ingevuld op basis van de
vragen / suggesties die opduiken in de meeste scholen. In onderlinge afspraak is het mogelijk om
deze vormingen op uw school voor uw team te brengen. We zijn hier evenwel beperkt door de
beschikbare tijd.
In dit vormingstraject voorzien wij een aantal modules:

Implementatie van techniek in het basisonderwijs
Deze module behandelt de verwerving van basisinzichten m.b.t. techniek en de wijze waarop deze
competentie bij kinderen zichtbaar is en ontwikkeld kan worden.
We bekijken hoe je techniek implementeert aan de hand van dit projectwerk.
Daarnaast wordt getoond hoe andere leerdoelen (vakoverschrijdende en vakspecifieke
eindtermen) via het project aan bod kunnen komen.

Ondernemingszin
Deze module omvat het verwerven van basisinzichten met betrekking tot het concept
'ondernemingszin' en de wijze waarop deze dispositie in de dagelijkse praktijk kan worden
herkend en bevorderd. Verder wordt aandacht besteed aan ondersteuning van ondernemingszin
en zelfsturing, en begeleiding van zelfstandig werk. Immers, tijdens het projectwerk merk je dat
sommige jongeren moeilijk van start gaan, snel opgeven, vlug afgeleid zijn, niet leren uit eigen
fouten... de jongere 'blokkeert' omwille van zelfsturingsproblemen. Om adequaat te reageren is
het goed deze problemen te herkennen en te weten welke ondersteuning de jongere nodig heeft.
We zoeken waarmee deze problemen te maken kunnen hebben en welke mogelijkheden er zijn
om deze jongeren beter te ondersteunen.

Coaching
Aanvullend bij het vormingstraject worden enerzijds regionaal coachingsmomenten georganiseerd
voor de betrokken leerkrachten om de nodige ondersteuning te bieden. Tijdens deze momenten
wordt tijd voorzien voor intervisie en reflectie: ideeën worden uitgewisseld, er wordt samen
gezocht naar oplossingen voor gestelde problemen. Deze momenten worden begeleid door
projectmedewerkers van DOS.
Anderzijds vinden coachings plaats bij jou in de klas, terwijl de jongeren aan het project werken, of
daarbuiten. Samen zoeken we naar oplossingen voor de problemen die zich voordoen, zowel op
pedagogisch, didactisch als op technisch vlak. Deze coachingsmomenten worden in onderlinge
afspraak vastgelegd. We kunnen op alle scholen een minimum aantal momenten aanwezig zijn en
afhankelijk van de ‘drukte’ op andere scholen kunnen we meer tijd op uw school aanwezig zijn.
Op elk moment kunnen vragen gesteld worden aan de projectmedewerkers van DOS, hetzij via de
website, hetzij via e‐mail. Antwoorden zullen zo snel als mogelijk verschijnen op de website, onder
Frequent Asked Questions (FAQ).

Formats / begeleidingsdocumenten
Studieopdracht
Omdat we de verantwoordelijkheid voor het leren sterk bij de jongeren willen laten, willen we hen
ook ten volle de kans geven om ‘zelf’ te leren. Dit format wijkt dan ook af van het klassieke idee
van kennisoverdracht van leerkracht naar jongere. We geven de jongeren een tool waarmee ze
zelf op zoek gaan en zo komen tot leren. Uiteraard is dit geen ‘laissez faire’ maar een
gestructureerde manier van werken, waarbij de zelfsturing van de jongeren wordt aangescherpt
en beroep wordt gedaan op de coachende vaardigheden van de leerkracht.
De jongeren gaan ervoor om zoveel mogelijk technieken in dit project te verwerken. Al deze
technieken moeten worden geleerd, de leer van de techniek: de technologie. Om voor een
maximaal leerrendement te zorgen, en daarbij denken we aan de drie sleutelbegrippen van
technische competenties: begrijpen, duiden, toepassen, bieden wij een ‘stappenplan’ aan.

Evaluatie
We verwijzen hier naar de cego‐vorming ‘Evalueren anders bekeken’, het hoofdstuk ‘Evalueren’ uit
het handboek ‘Projectwerk, een opening naar de werkelijkheid’ (E. Bakkers en L. Heylen) en het
handboek ‘Anders Evalueren’ (F. Dochy ea) waarin alternatieve evaluatievormen worden
voorgesteld.

Bedrijfsbezoek
Een format voor de ondernemingen (zelfstandigen, KMO’s, bedrijven, …) om op een didactische
manier jongeren een blik te gunnen op de technologische en economische aspecten van
bedrijfsvoering en op het ‘persoonlijke’ verhaal dat aan ondernemen gehecht is.
Jongeren bezoeken een bedrijf om twee redenen: uitbreiding van algemene technische 'ervaring'
en/of voor het verwerven van specifieke kennis of vaardigheid.
Uiteraard willen we dat een bedrijfsbezoek maximaal rendeert, dat de jongeren hier zoveel
mogelijk van opsteken. Om die reden bieden we een format aan dat het mogelijk maakt om het
bezoek in een bepaalde vorm te gieten. Om het leren maximale kans te geven willen we inspelen
op verschillende leerstijlen. Niet alleen kijken, maar ook reflecteren, experimenteren, doen. We
willen daarom tijdens het bezoek verschillende leerstijlen aan bod laten komen (Kolb) zodat de
basisprincipes van de technische geletterdheid (begrijpen, hanteren, duiden) tot uiting komen.

Tot slot
Wij begrijpen maar al te goed dat velen onder jullie nog met vragen zitten en we willen hier graag
met jullie een oplossing voor vinden. Net zoals de jongeren vertrekken van een lege plaat waarbij
hun idee over wat ze met deze plaat gaan ‘doen’ organisch groeit doorheen de tijd, zal jullie
vaardigheid als begeleider van dit proces zich steeds verder ontwikkelen.
Ook onze visie zal zich verder ontwikkelen doorheen dit project. Er zullen ongetwijfeld in de loop
van de tijd nieuwe formats aangemaakt worden op basis van de feedback die we krijgen van de
scholen.
Wij hopen alvast dat het DOS‐project een leerrijke ervaring mag zijn voor de jongeren, maar ook
voor u, als leerkracht en dat u samen met de jongeren veel plezier beleeft in dit spannend
avontuur.

Het DOS‐team

Onderzoekskaart Techniek

Op onderzoek!
1. Je onderzoeksvraag
Schrijf hier de vraag waarop je een antwoord zoekt !

2. Breed zoeken
Vertel met zoveel mogelijk voorbeelden uit jouw omgeving, uit jouw ervaringen wat je hier
al over weet. Noteer dan waar je een antwoord zou kunnen vinden op je vraag. Verdeel
het werk in je groep en ga op onderzoek !
Wat weet je er al over ?

Waar kun je extra informatie vinden en een antwoord op je onderzoeksvraag ?

Welke acties gaan jullie ondernemen ?

Hoe gaan jullie de resultaten voorstellen ?

Hier zorgen leerlingen voor foto’s (thuis, op leeruitstap, …) of materiaal dat ze thuis
vonden (stukken buis, voorbeelden van bochten, een plooiveer van papa, …), geGooglede informatie, afbeeldingen, …

3. Het antwoord op de onderzoeksvraag !
Breng alle info samen en maak een verslag, collage, presentatie, … als antwoord
op je onderzoeksvraag. Wij maken een:
Powerpointpresentatie
Verslag
Collage
Andere: ………………..
Hier kun je je verslag typen.

4. Ontwerp voor de maquette.
Je hebt het antwoord op je onderzoeksvraag gevonden.
Hoe verwerk je dit in de maquette?

Waarom kies je hiervoor?

Maak je ontwerptekening en een materiaallijst.
Als je niet weet hoe je bepaalde dingen moet realiseren is dit een nieuwe
onderzoeksvraag en moet je weer op onderzoek !
Bespreek
(zoek voor elk punt uit welke vragen je je in dit verband zou kunnen stellen)
Geschiktheid:
Bereiken we hiermee het gestelde doel?

Haalbaarheid:
Gaat dit lukken met de middelen die we
hebben?

Economische consequenties:
Zijn de kosten verantwoord?

Ecologische consequenties:
Houden we rekening met het milieu?

5. Realisatie van de maquette
Bespreek met de klas hoe jullie ontwerp een plaatsje krijgt op de maquette.
Zorg voor het nodige materiaal, bespreek de taakverdeling en de planning en ga
aan de slag.

Onderzoekskaart Techniek

Op onderzoek!
1. Algemene probleemstelling
Omschrijf het probleem waarvoor je een oplossing zoekt:

2. Breed zoeken
Zoek zoveel mogelijk voorbeelden uit jouw omgeving, uit jouw ervaringen waarin een
gelijkaardig probleem wordt opgelost. Je kunt ook zoeken in de bibliotheek, op internet, …,
geef wel aan waar je dit hebt gevonden.
Waar komt dit ‘probleem’ nog
voor?

Hoe wordt het daar
opgelost?

Waar vond je deze
informatie?

Hier zorgen leerlingen voor foto’s (thuis, op leeruitstap, …) of materiaal dat ze thuis
vonden (stukken buis, voorbeelden van bochten, een plooiveer van papa, …), geGooglede informatie, afbeeldingen, …

3. Gemeenschappelijke elementen
Welke elementen spelen er mee in elk van die voorbeelden? Welke rol heeft elk van die
elementen? Welke verbanden zijn er? Zijn er uitzonderingen? Wat is essentieel, wat is
eerder bijzaak?

4. Onderzoek naar de werking.
Om welk element gaat het? Hoe werkt dit precies? Waar haalde je die informatie?

Onderzoekskaart Techniek

Experimenten opzetten!
A. Doe een experiment.
Welk experiment willen jullie uitvoeren?

Waarom koos je hiervoor?

Hoe zal het experiment verlopen?

Hoe verliep het experiment?
Wat ging goed, wat maakte dat het goed ging?

Wat ging fout, wat maakte dat het fout ging?

Wat zou je een volgende keer anders doen?

Wat heb je geleerd uit dit experiment?

We hebben nog een ander experiment gedaan en voegen een extra fiche bij.
We hebben een ander probleem ontdekt. Hier is onze nieuwe onderzoeksvraag :

B. Aan de slag op de maquette!
Welke van de geëxperimenteerde oplossingen willen jullie toepassen in het project?

Waarom kies je hiervoor?

Bespreek
(zoek voor elk punt uit welke vragen je je in dit verband zou kunnen stellen)
Geschiktheid:
Bereiken we hiermee het gestelde doel?

Haalbaarheid:
Gaat dit lukken met de middelen die we
hebben?

Economische consequenties:
Zijn de kosten verantwoord?

Ecologische consequenties:
Houden we rekening met het milieu?

C. Werkfiche.
Wat moet er
allemaal gebeuren?

Hoe ga je dit doen?

Wanneer moet dit
klaar zijn?

Noteer hier het materiaallijstje waar jij voor zorgt:

Wie gaat dit doen?

DOS
Dorp

op

school

Aan de slag met mijn onderzoeksvraag :

techniek en ondernemen in de 21° eeuw

Ik stel mezelf de juiste vragen!

Wat wil je in miniatuur op je maquette krijgen? (Beschrijf kort!)
Beschrijf kort wat je precies wil gaan maken.
Waarom wil je dit maken?
Wat vind je hier speciaal aan?

Wat weet je hier al over ?
Welke belangrijke kenmerken / onderdelen / eigenschappen moeten zeker aanwezig zijn?
(Maak een kort verslagje over je opzoekwerk!)
Wat weet je al over dit onderwerp?
Wat is het? Waarvoor wordt het gebruikt?
Welke belangrijke kenmerken (eigenschappen, onderdelen…) bevat het?
Wat moet minimaal aanwezig zijn om het 'echt' te maken?
Waar kunnen we hierover meer informatie vinden?
Wie kan ons daar meer informatie geven?
Waar kunnen we dit in werkelijkheid gaan bekijken?

Hoe ga je dit op je maquette maken ?
(Beschrijf kort hoe je dit zelf gaat realiseren op de maquette)
Wat ga je maken?
Welke eigen ideeën zitten er in jullie ontwerp?
Wat moet er allemaal gebeuren? Hoe gaan we te werk? (plan?)
Wie doet wat?
Welke materialen en gereedschappen hebben jullie daar voor nodig?
Waar vinden we die materialen en gereedschappen? Wie gaat daar voor zorgen?
Wat maakt dat je wel of niet tevreden bent over het resultaat?
Wat zou je een volgende keer anders doen? Waarom?

ECEGO

techniek en ondernemen in de 21° eeuw

DOS
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op
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Mijn onderzoeksvraag :

techniek en ondernemen in de 21° eeuw

ECEGO

techniek en ondernemen in de 21° eeuw

DOS
Dorp

op

school

Dorp vol techniek en ondernemers

Datum : ........................................................................
Naam : ........................................................................
Ik heb samengewerkt met :
.....................................................................................
Activiteit / Experimenteerkoffer
....................................................................................

Wat vond je het leukst ?

Wat vond je minder leuk ?

Welke oplossing hebben jullie hiervoor gevonden ?

Ben je tevreden met het eindresultaat ?

Wat vond je heel goed gelukt ? Waarom ?

Wat was minder goed gelukt ? Waarom ?

Wat ga je volgende keer beter of anders doen ?

want

Plak hier een foto van je werkstuk of van de techniekactiviteit,
Of maak er een mooie tekening van.

Ik vertel over mezelf en mijn werk:

vertelt over mij en mijn werk:

De juf / de meester vertelt over mij en mijn werk:

Dit vinden mijn ouders van mijn werk :

techniek en ondernemen in de 21° eeuw

Dit ben ik!
Maak de tekening af!
Schrijf in elk vakje iets over jezelf!
Wat doe je graag? Welke zijn je hobby’s?
Wat kun je goed? Wat interesseert je heel erg?

techniek en ondernemen in de 21° eeuw

Overal techniek!
Deze materialen heb ik leren kennen:
Met dit gereedschap heb ik gewerkt :

In wiens gereedschapskoffer
zit dat materiaal?
Hier kan ik dit nog gebruiken:

Beschrijf kort de techniekactiviteit die je deed, kleef een foto
of maak er een mooie tekening van.

Waar heb je dit nog gezien?

Ik vond deze activiteit:

Dit was nieuw voor mij:

techniek en ondernemen in de 21° eeuw

Visietekst voor bedrijven

Bedrijfsbezoek!
1. Belang van de inbreng van bedrijven: een win‐win situatie
Statistieken wijzen uit dat 60% van onze jongeren in een technische studierichting terechtkomen.
Toch wordt in de lagere scholen nog slechts beperkt aandacht besteed aan het ontwikkelen van de
technische geletterdheid. Dit is ook niet eenvoudig, we kunnen van leerkrachten niet verwachten
dat zij specialist zijn in al de verschillende technische disciplines. Gevolg hiervan is dat jongeren
weinig zicht krijgen op wat een technisch beroep of een technische studierichting precies inhoudt.
De keuze voor een technische studierichting is dan ook vaak een negatieve keuze: al te vaak ‘kiest’
men voor technisch‐ of beroepsonderwijs omdat men niet goed is voor Frans of wiskunde, en niet
omdat men echt geboeid is door de techniek.
Als bedrijf wil je uiteraard ook mensen in dienst nemen die echt geïnteresseerd zijn in het vak,
mensen die hiervoor gekozen hebben. Als we jongeren de kans willen geven ‘echt’ te kiezen voor
een technische studierichting is het van het grootste belang hen op zeer jonge leeftijd met
techniek en met technische beroepen in contact te brengen. Alleen zo kunnen wij hun kijk op de
fysische wereld, hun ‘technische geletterdheid’ en technologische vaardigheden voldoende laten
ontwikkelen.
Alle partijen hebben dus belang bij de inbreng van het bedrijfsleven in de opleiding van jongeren.

2. Wat kunnen we de jongeren leren?
De jongeren bouwen hun “dorp” op een plaat. Ze stuiten telkens op nieuwe problemen en gaan
op onderzoek. Het kan zijn dat jongeren beroep doen op uw bedrijf om een antwoord te vinden op
hun vraag en zo verder te kunnen bouwen aan hun maquette.
Vooreerst zijn er twee mogelijke insteken:
□ In functie van hun project hebben de jongeren een zeer concrete vraag. Zij zoeken hiervoor
een antwoord en doen hiervoor beroep op uw bedrijf. Een voorbeeld hiervan zou kunnen
zijn: Hoe maken we houtverbindingen?
□ De jongeren hebben nog geen specifiek probleem maar zijn op zoek naar meer algemene
informatie op basis van welke zij hun project verder kunnen uitbouwen. Bijvoorbeeld:
zonne‐energie, hoe werkt dat?
In beide gevallen zoeken jongeren antwoorden op volgende vragen:
□ Hoe werkt het? (technisch systeem)
□ Hoe wordt het gemaakt? (technisch proces)
□ Wat hebben we daar voor nodig? (hulpmiddelen)
□ Waarom doen we dit? (keuze)
Deze vier noemen we de kerncomponenten van Techniek (TOS21)

Voor elk van deze componenten willen we dat de jongeren:
□ Techniek begrijpen Æ hoe werkt het?
□ Techniek hanteren Æ vaardigheden die nodig zijn om het technisch proces uit te voeren
□ Techniek duiden Æ techniek plaatsen in een bredere maatschappelijke context
Niet te vergeten: aansluiten bij wat er al is!
Naast ‘wat willen de jongeren te weten komen i.f.v. hun project’ is het zinvol voor het bedrijf om
zicht te krijgen op ‘wat weten de jongeren al over het onderwerp’.
Het contact tussen het bedrijf en de jongeren vóór dat het bedrijfsbezoek plaatsvindt is van
uitermate belang om een succesvol bedrijfsbezoek te garanderen.
We ontwikkelen twee formats:
□ Format voor bedrijven
□ Format voor jongeren
De jongeren bereiden aan de hand van een format het bedrijfsbezoek voor. Deze voorbereiding
wordt op voorhand bezorgd aan het bedrijf.
Tip: indien mogelijk is het aangewezen om op voorhand een kijkje te gaan nemen in de klas. De
jongeren kunnen dan hun Dorp op School (maquette) te tonen, hun onderzoeksvraag duiden en
vertellen wat ze al weten over het onderwerp en wat ze nog te weten willen komen.
De vertegenwoordiger van het bedrijf kan de jongeren verder helpen om het bedrijfsbezoek voor
te bereiden (via brochures, via korte voorstelling van het bedrijf, via het persoonlijk verhaal van
het bedrijf,…) of hij kan de jongeren al enigszins op weg helpen (soms kan het nuttig zijn bepaalde
vaktermen of bepaalde technische processen vooraf te duiden in de klas). De jongeren hebben er
duidelijk baat bij.
Een bezoek aan de school vooraf heeft ook voor het bedrijf veel voordelen. De ondernemer krijgt
voeling met zijn publiek (beginsituatie: niveau van de jongeren, voorkennis, interesses, vragen) en
bovendien kan de ondernemer hun vraag kaderen in het project waar de jongeren mee bezig zijn.
Dit zal de betrokkenheid van de jongeren verhogen tijdens het bedrijfsbezoek. Het bedrijfsbezoek
kan worden aangepast aan de noden en behoeften van de jongeren.

3. Hoe leren jongeren?
Elk mens heeft zijn eigen favoriete manier van leren. Vaak gebruikt men die eigen manier van
leren om de kinderen te laten leren. In de praktijk blijkt die manier niet bij elk kind aan te sluiten.
Zo vindt de ene het heerlijk om eerst veel te lezen over het onderwerp voordat hij iets nieuws
probeert. Terwijl de andere meer houdt van eerst doen en dan kijken wat er gebeurt. De kunst van
de leerkracht of bedrijfsgids is om tijdens het bedrijfsbezoek rekening te houden met al deze
verschillen zodat iedereen aan leren toe komt.
De beroemde psycholoog Kolb beschrijft 4 verschillende leerstijlen. Meestal zijn één of twee
leerstijlen dominant.
Een voorbeeld. Je krijgt als geschenk een digitale videocamera. Er zijn verschillende mogelijkheden
om te werk te gaan bij de eerste opname. (a) de doener zal de knopjes uitproberen en via gissen
en missen komen tot de oplossing; (b) de observeerder of dromer zal eerst nadenken over de
bediening van gelijkaardige apparaten en vanuit zijn vorige ervaringen aan de slag gaan; (c) de

theoreticus of denker zal eerst de handleiding grondig doornemen alvorens te handelen; (d) de
beslisser zal iemand vragen om uitleg en na een demonstratie aan de slag gaan.
De vier leerstijlen volgens Kolb worden weergegeven in volgend schema:

Figuur: leerstijlenmodel van Kolb

1. Ondervindend leren, concrete ervaring (voelen): Het opdoen van ervaringen met de
werkelijkheid staat hier centraal.
2. Reflecterend leren (kijken): Hier gaat men nadenken over de waargenomen werkelijkheid.
De ervaringen worden vanuit verschillende standpunten bekeken en verhelderd (=
observatie en reflectie).
3. Conceptualiserend leren (denken): Op basis van de ervaringen en reflecties worden
hypotheses geformuleerd die in de toekomst getoetst worden. Men komt hier tot
verklaringen, theoretische inzichten.
4. Experimenterend leren (doen): Experimenten worden opgezet om een theoretisch model
te toetsen. Toepassingen worden gemaakt in een andere, nieuwe context.
Alle 4 leerstijlen moeten in wijzerszin doorlopen worden om te kunnen spreken van écht leren!
Kolb spreekt van een leerproces dat zich voltrekt als de cyclus rond is.
Het vertrekpunt, de insteek, maakt in feite niet uit. De voorkeur verschilt van persoon tot persoon
afhankelijk van de persoonlijke leerstijl die dominant is. Om rekening te houden met ieders
persoonlijke leerstijl is het van belang om het vertrekpunt te laten variëren. De ene keer start je
bijvoorbeeld bij conceptualiserend leren en ga je zo via experimenterend en ondervindend leren
naar reflecterend leren, de andere keer start je bij het opdoen van ervaringen in de werkelijkheid
en ga je via reflectie naar het theoretisch model dat je dan toetst in een nieuwe context. De
laatste stap leidt telkens tot het opdoen van nieuwe leerervaringen zodat de leercyclus heel vlug
en steeds opnieuw rondgemaakt wordt.
Voorts zegt deze theorie van Kolb ons om in een leerproces de vier leerstijlen aan bod te laten
komen! Dit beogen we dan ook in het bedrijfsbezoek.

4. Hoe ziet een bedrijfsbezoek eruit?
Een bedrijfsbezoek is een belangrijk moment waarop de jongeren buiten de klascontext tot leren
komen. Het is belangrijk dat het bezoek een maximaal leerrendement biedt! Daarom moet het
bezoek meer inhouden dan een rondleiding doorheen het bedrijf. Naast het kijken doen jongeren
ervaringen op met de werkelijkheid, gaan ze verklaringen zoeken, gaan ze iets uitproberen
(doen!).
Didactische luik
In het bedrijfsbezoek worden de 4 fasen (leerstijlen) van Kolb doorlopen. Het bedrijf kiest zelf in
welke fase het bezoek start, maar de fasen moeten in vaste volgorde doorlopen worden.
Tijdens het bezoek kan de cyclus meerdere keren doorlopen worden. Dit zal afhankelijk zijn van de
beschikbare tijd en de inhoud (de vragen van de leerlingen).
1. Ondervindend leren: Waar of hoe kan ik de jongeren de realiteit laten ervaren, beleven,
laten voelen? Vb. meewerken in het bedrijf, meevliegen in de lucht,…
2. Reflecterend leren: Wat kan ik de jongeren laten zien? Op welke manier worden hun
observaties/indrukken verduidelijkt?
3. Conceptualiserend leren: Waarover wil ik de jongeren eens laten nadenken en zelf
verklaringen laten zoeken? Vb. waarom moeten we overschakelen op groene stroom,
waarom zie je steeds meer zonnepanelen verschijnen, waarom moet er overal gescheiden
riolering aangelegd worden?
4. Experimenterend leren: Wat kan ik de jongeren laten doen?
Veralgemenen van de
ervaring

Naar nieuwe ervaring

1

2
Doel van het bedrijfsbezoek
i.f.v. onderzoeksvraag van de
jongeren:

4
Van inzicht naar
concreet

3
Van algemeen naar
inzicht

Inhoudelijke luik
Voor elk van de vier kerncomponenten van technische geletterdheid wordt beoogd dat jongeren
ze begrijpen, kunnen hanteren en kunnen duiden. Deze tabel helpt de inhoud te overdenken en
eventueel uit te breiden.
‐ Komt het begrijpen van het technisch systeem aan bod?
‐ Krijgt het hanteren van het technisch systeem een plaats in het bedrijfsbezoek?
‐ Wordt het technisch systeem geduid?
‐ …

Technisch
systeem

Technisch
proces

Hulpmiddelen

Keuze

Hoe werkt het?

Hoe maakt men het?

Wat heb je hiervoor
nodig?

Wat is het belang?

Begrijpen
Hanteren
(vaardigheden)

Duiden
(plaatsen in bredere
context)

5. Nuttige tips
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Geef de jongeren de kans om tijdens het bezoek moeilijke woorden te noteren en voorzie
tijd voor verklaringen
Aandacht voor budgettering. Dit is een ster die de jongeren kunnen verdienen in kader van
het project Dorp op School. Ze houden een boekhouding bij voor hun dorp op de maquette
en kijken ook telkens wat de kostprijs is in realiteit.
Een goed onthaal verhoogt de interesse en motivatie van de leerlingen.
o Concrete afspraken, programma, een drankje, eventueel een gadget (vb. de
jongeren dragen een t‐shirt van het bedrijf)
Kondig op voorhand de komst van de jongeren aan aan de werknemers en vertel duidelijk
wat van hen verwacht wordt (iets demonstreren, toelichten,…)
Overhandig documentatie (folder, brochure,…)
Overlaad de jongeren niet met te veel informatie.
Speel voldoende in op alle zintuigen. Naast zien en horen zijn er ook ruiken, voelen,
proeven.
Zorg achteraf voor een kleine evaluatie.
Vraag of de leerlingen de verwerking van het bedrijfsbezoek (vb. foto van de maquette,
verslag in de schoolkrant) ook aan u kunnen bezorgen.

Steekkaart voor leerkrachten

Bedrijfsbezoek!
1. Op zoek naar een bedrijf voor een bezoek
Welke bedrijven kunnen een antwoord geven op de onderzoeksvraag?
Hier wordt de klas in groepjes opgesplitst om zich toe te spitsen op één bedrijf. Ze doen een klein
onderzoek dat ze nadien presenteren aan de klas. Vervolgens wordt er gekozen welk bedrijf het
meest geschikt is om te bezoeken.

2. Het bedrijf contacteren en het bedrijfsbezoek organiseren
Laat liefst iemand uit de klas het bedrijf contacteren. Onderstaande tips bieden een leidraad voor
een telefoongesprek.
Enkele tips voor de contactpersoon:
-

Vertel de verantwoordelijke wie je bent (school, klas, leeftijd)

-

Leg uit waarom je graag met de klas een bezoek wil brengen aan het bedrijf. Hiervoor licht
je kort het project Dorp op School toe en stel je de onderzoeksvraag.

-

Check met de verantwoordelijke of men tijdens een bezoek een antwoord kan bieden op
de onderzoeksvraag.

-

Vertel de verantwoordelijke dat jullie het bedrijfsbezoek hebben voorbereid: waarom dit
bedrijf interessant is, wat je al weet over het onderwerp, wat je allemaal wil te weten
komen tijdens het bezoek.

-

Tip: nodig de verantwoordelijke of een vertegenwoordiger van het bedrijf uit in de klas.
Vraag of iemand van het bedrijf een kijkje kan komen nemen in de klas zodat jullie de
maquette kunnen tonen en de voorbereidingen rond het bedrijfsbezoek kunnen duiden.
Als dit niet mogelijk is, spreek je af om de voorbereidingen door te sturen of op te sturen
per post.

-

In kader van het project Dorp op School is er een fiche voor bedrijven om een
bedrijfsbezoek te organiseren. Bezorg dit document aan het bedrijf.

-

Informeer naar de werkomgeving. Moet je bijvoorbeeld letten op bepaalde kleding of
schoeisel?

-

Vraag toelating om foto’s te nemen en om eventueel te filmen.

-

Spreek een datum af voor het bedrijfsbezoek en eventueel voor de komst van iemand van
het bedrijf naar de klas.

Laat liefst iemand uit de klas het bedrijfsbezoek organiseren. De organisator kan gebruik maken
van onderstaande tips:

De organisator houdt best rekening met volgende elementen:
-

Datum en uur van ontvangst
Duur van het bezoek
Contactpersoon binnen het bedrijf (telefoon en e-mail)
Naam van de persoon die de ontvangst en de rondleiding verzorgt
Verloop van het bezoek
Eventuele kosten
Toelating om foto’s te nemen en om te filmen
Toelating directie, ouders?
Vervoer van en naar het bedrijf + kostprijs
Extra begeleiding door andere leerkrachten in de school of door ouders!
Benodigdheden leerkrachten, benodigdheden leerlingen (vb. extra kleding, potlood,…)
Klaslijst en eventueel indeling in groepjes,…
Eventueel een passend geschenkje voorzien om te overhandigen aan het bedrijf

3. Uitnodiging van een vertegenwoordiger van het bedrijf naar de klas
Tip: indien mogelijk is het aan te raden om een vertegenwoordiger van het bedrijf uit te nodigen in
de klas. De onderzoeksvraag kan dan geduid worden aan de hand van de maquette. De jongeren
kunnen dan vertellen wat ze al weten over het onderwerp en wat ze nog te weten willen komen.
Misschien kan de vertegenwoordiger helpen om het bedrijfsbezoek verder voor te bereiden of
misschien kan hij de jongeren al enigszins op weg helpen (soms kan het nuttig zijn bepaalde
vaktermen of bepaalde technische processen vooraf te duiden in de klas). In elk geval krijgt hij een
duidelijk beeld van waar de jongeren staan, wat ze willen weten en kan hij het bedrijfsbezoek
aanpassen aan de wensen.
Indien dit niet mogelijk is, laat je de voorbereidingen van het bedrijfsbezoek bezorgen aan het
bedrijf (concrete vragen, foto van de maquette…)

4. Verwerking van het bezoek
Het is belangrijk om ruimte te geven voor expressie van opgedane indrukken! Zo komen jongeren
echt tot leren. Mogelijkheden zijn:
- Toepassing op maquette
- Nabootsing van het proces dat ze tijdens het bedrijfsbezoek geleerd hebben
- Fotoreportage
- Een verslag (in een boekje, op de website, schoolkrant,…)
- Een muzische verwerking (lied, poppenspel,…)
- Een plastische verwerking (flyer, poster,…)
- …
Evalueer met de hele klas het bedrijfsbezoek en stuur achteraf nog een mailtje of een kaartje naar
het bedrijf met feedback en een woordje van dank.

Op zoek naar een bedrijf!

Bedrijfsbezoek!
1. Je onderzoeksvraag
Tijdens het werken aan het Dorp op School stelden we ons de volgende vraag:

2. Op zoek naar een bedrijf voor een bezoek
Welke bedrijven kunnen ons een antwoord geven op deze onderzoeksvraag?
Naam bedrijf + wat doet het
bedrijf?

Contactgegevens (adres,
telefoonnummer)

Wij willen graag dit bedrijf bezoeken omdat:
3. Het bedrijf contacteren
Wie neemt contact op?
Hoe doe je dat best?

Welke afspraken heb je gemaakt?

Wie organiseert het bedrijfsbezoek?
Waarop moet je letten?

4. Wat weet je al over het onderwerp?

Wie vertelde je over dit bedrijf of
hoe kwam je in aanmerking met
dit bedrijf?

5. Verwachtingen van het bedrijfsbezoek
Welke vragen ga je zeker stellen tijdens het bezoek?
Overhandig dit document aan het bedrijf. Voeg ook een foto bij van de maquette.

Leidraad voor bedrijven!

Bedrijfsbezoek!
1. Op welke vragen van de jongeren kan dit bedrijf een antwoord bieden?

2. Een klas op bezoek in het bedrijf
Waar of hoe kan ik de jongeren de realiteit laten ervaren, beleven, laten voelen?
Vb. meewerken in het bedrijf, zelf iets realiseren,…

Wat kan ik de jongeren laten zien?

Op welke manier worden hun observaties/indrukken verduidelijkt?

Waarover wil ik de jongeren eens laten nadenken en zelf verklaringen laten
zoeken?
Vb. waarom moeten we overschakelen op groene stroom, waarom zie je steeds meer
zonnepanelen verschijnen, waarom moet er overal gescheiden riolering aangelegd
worden?

Wat kan ik de jongeren laten doen?

3. De check
Hebben de jongeren voldoende inzichten opgedaan om verder te kunnen aan hun
maquette?

Kunnen de jongeren nu een antwoord formuleren op hun onderzoeksvraag?

