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Doelgroep 

 
Kleuters (eenvoudige versie met dozen) 
Leerlingen die met lijmknecht kunnen werken. 
 

 

Lesdoelen 

De leerlingen kunnen een zo hoog mogelijke, stevige en stabiele toren/ zendmast maken met de 
aangeboden materialen (ET 2.11, 2.12, 2.14). 

 

Materialen 

Techniekmobiel: 
“Techniek als fundering” 
• lijmknechten 
• waterpas 
• houten 
steunvoeten, korte en 
lange latten 
• vouwmeter 

Extra materialen: 
• eventueel andere verbindingsmaterialen naar keuze 
• eventueel andere materialen om een toren te bouwen 
 
 
 
 

Mogelijke evaluatie 

 
OBSERVATIE VAN DE 

LERAAR 
 

Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

De leerlingen kunnen … 
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… met de aangeboden 
materialen een zo hoog 
mogelijke toren/zendmast 
maken (ET 2.11, 2.12, 2.14). 

    

… met de aangeboden 
materialen een stevige en 
stabiele toren/zendmast maken 
(ET 2.11, 2.12, 2.14). 

    

 
 

LESGANG LEERINHOUD TIPS 

1. Probleem 
verkennen en 
formuleren 

De boswachter wil zicht hebben over heel het 
bos. Daarom heeft hij een hoge toren nodig. 
De school wil een radiozender starten. 
Daarvoor hebben ze een zendmast nodig. 
 
 

Gebruik een Playmobil-
mannetje als maat. 

2. Ideeën 
verzinnen en 
selecteren Hoe maken we een zo hoog mogelijke, stevige 

en stabiele toren/zendmast? 
 

3. Concepten 
uitwerken en 
selecteren 

Ideeën van de leerlingen:  
Een stevige steun is breed onderaan. 
De verbindingen moeten voldoende strak zijn.  

Gebruik de leerlingenfiche 
om de leerlingen zelf een 
ontwerp te laten tekenen. 
 

4. Prototype 
maken 

Criteria:  
- De toren mag niet (om)vallen. 
- De toren moet zo hoog mogelijk zijn. 
- Het Playmobil-mannetje moet boven op de 
toren kunnen staan. 
 
Uitbreidingscriteria: 
- De steunen moeten op … cm van elkaar 
staan. 
- Alle horizontale steunlatjes moeten op een 
hoek van 90° staan. 
- Alle diagonale steunlatjes moeten in hoek 
van 45° staan. 
 

Voor de kleinsten kunnen 
schoendozen en brikken 
aangeboden worden. 
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Ontwerpen: 
De lln. ontwerpen hun toren op papier rekening 
houdend met de gevraagde criteria. Op het 
ontwerp duiden ze de gebruikte materialen, 
verbindingen en hulpmiddelen aan.  
 
Maken: 
De lln. bouwen de basis met de materialen uit 
de koffer en de extra materialen. 
Wie kan ons helpen informatie te vinden om dit 
probleem op te lossen: een architect, boeken 
over torens, … 
 
 
 

5. Testen en 
optimaliseren 

Is ons probleem (behoefte) opgelost?  
Wat kunnen we nog bijsturen? 

 

6. Presenteren 
Hoe heb je ervoor gezorgd dat aan alle criteria 
werd voldaan (voor uitbreiding: gebruik 
vouwmeter en waterpas)? 
Vergelijken van de verschillende constructies. 

Laat de leerlingen hun 
constructies aan elkaar 
voorstellen. 
 

7.  Duiden  
- De toren van Pisa (situering in tijd en ruimte): 
scheef en stabiel? 
- Materialen gebruikt om toren te bouwen 
vergelijken. 
- Functies van torens (doorheen de tijd): 
oriëntatie, militair (verdediging, alarmeren), 
religieus, vuurtoren, technisch doel …). 
 

 

 
 
 


