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Doelgroep 

Derde graad 

 

Lesdoelen 
 
De leerlingen kunnen … 
 
… onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt technisch systeem niet of slecht functioneert 
(ET 2.3) 
 
…keuzen maken bij het gebruiken of realiseren van een technisch systeem, rekening houdend met 
de behoefte, met de vereisten en met de beschikbare hulpmiddelen (ET 2.12) 
 

 

Materialen 

Techniekmobiel:  
“Z in 1” 

. 

Extra materialen: 
 spatels, bv. te verkrijgen bij een apotheek 
 perforator (om gaatjes te maken) 
 splitpennen (ongeveer 14 mm – let erop dat de kopjes groter zijn 

dan de opening van de perforator) 
 elastieken 
 wasknijpers 
 touw, plakband, lijmpistool, … 
 stukjes rubber 
 foamtape 
 … 
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Mogelijke evaluatie 
 

OBSERVATIE VAN DE 
LERAAR 

 

Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

De leerlingen kunnen … 

…  onderzoeken hoe het komt 
dat een zelf gebruikt technisch 
systeem niet of slecht 
functioneert (ET 2.3) 

    

… keuzen maken bij het 
gebruiken of realiseren van 
een ‘grijparm’, rekening 
houdend met de behoefte, met 
de vereisten en met de 
beschikbare hulpmiddelen (ET 
2.12) 

    

 

LESGANG LEERINHOUD TIPS 

1. Introductie Laat de latjes van ‘Z in 1’ zien aan de leerlingen. 
Laat hen vertellen wat ze daarmee allemaal 
gemaakt hebben. 
 

 

2. Probleem 
stellen 

Op de tafel staat een giftige stof die we moeten 
verplaatsen, zonder het potje met de handen 
aan te raken. 

Plaats een potje op het 
bureau, eventueel kan je de 
opdracht spectaculair 
maken door stikstof te 
gebruiken. 

3. Nauwkeurig 
bekijken 

Bespreek samen met de leerlingen mogelijke 
oplossingen. 
De criteria worden opgesteld: 

 Het potje moet je 5 seconden kunnen 
vasthouden. 

 Het potje mag niet stuk geduwd worden. 
 Het potje mag niet omvallen. 
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4. Hoe 
oplossen? 

De leerlingen werken per 2. 
Bedenk en probeer samen een manier om de 
spatels goed te perforeren (boren kan ook). 
 

Eventueel kan er ook met 
de latjes van Z in 1 gewerkt 
worden. 

5. Werken aan 
de oplossing 

De leerlingen maken de spatels op verschillende 
manieren aan elkaar, probeer de aandacht te 
vestigen dat de leerlingen werken met 
hefbomen. 

Leg de werking van een 
hefboom zo nodig even uit. 
Gebruik voorbeelden als 
een schaar, een 
spaghettitang, notenkraker, 
pincet, nagelknipper, … 

6. Formuleren 
van de 
oplossing 

 
 
 
De oplossingen worden uitgetest. Denk aan de 
vooropgestelde criteria: 

 Het potje moet je 5 seconden kunnen 
vasthouden. 

 Het potje mag niet stuk geduwd worden. 
 Het potje mag niet omvallen. 

Film de oplossingen. 
 
 

 

 

7. Teruggrijpen 

8.  Duiden Toepassingen in wetenschap: kunstarm bij 
bijvoorbeeld operaties, kraan tijdens 
afbraakwerken, … 
 


