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Doelgroep 

Kleuters en kinderen van de lagere school. 

 

Lesdoelen 

De kleuters kunnen… 

 

… tonen een experimentele en explorerende aanpak om meer te weten te komen over techniek. 

(OD 2.9) 

 

De leerlingen kunnen… 

 

… kunnen van technische systemen uit hun omgeving zeggen uit welke materialen of grondstoffen 

ze gemaakt zijn. (ET 2.1) 

 

... kunnen illustreren hoe technische systemen onder meer gebaseerd zijn op kennis over 

eigenschappen van materialen of over natuurlijke verschijnselen. (ET 2.6) 

 

 

Materialen 

Ondektechniektalent: 

ondekdoos 

verbindingen (kleuters) 

Extra materialen: 

Allerlei verschillende verbindingsmaterialen. (zie leerlingenfiches) 
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Mogelijke evaluatie 

 

OBSERVATIE VAN DE 

LERAAR 

 

Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

De kleuters … 

… tonen een experimentele en 

explorerende aanpak om meer 

te weten te komen over 

techniek. (OD 2.9) 

    

De leerlingen ... 

… kunnen van technische 

systemen uit hun omgeving 

zeggen uit welke materialen of 

grondstoffen ze gemaakt zijn. 

(ET 2.1) 

    

... kunnen illustreren hoe 

technische systemen onder 

meer gebaseerd zijn op kennis 

over eigenschappen van 

materialen of over natuurlijke 

verschijnselen. (ET 2.6) 
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Bij constructies zijn verbindingen belangrijk.  

Er zijn verbindingen waarbij de onderdelen weer gemakkelijk ontkoppeld kunnen worden. 

Zulke verbindingen komen tot stand doordat de vorm van twee onderdelen op of in elkaar 

passen of door de onderdelen met schroeven, bouten en moeren, of splitpennen aan elkaar 

vast te maken.  

Verbindingen die bedoeld zijn om onderdelen permanent te verbinden en die niet of slechts 

met moeite weer ongedaan gemaakt kunnen worden, zijn verbindingen van lijm, specie, 

soldeertin, naaigaren en spijkers.  

Vaak is het belangrijk dat een verbinding beweging tussen de onderdelen mogelijk maakt. 

Bij zulke verbindingen worden veelal scharnieren gebruikt. 

 

Mogelijke verbindingen die aan bod kunnen komen: 

 

Kleuters: (zie ontdekdoos) 

Verbindingen van kledij (velcro, rits, knopen, elastiek, haakjes, touwtjes, riem, drukknopen, 

...) 

Wat gebruik ik om voorwerpen aan elkaar te maken? Bv: papier, stof, kroonkurkjes, hout, 

dopjes, ... 

 

1ste graad:  

• Verbindingen in de klas (nietjesmachine, plakband, paperclip, magneten voor het 

magneetbord, punaise, touw, ...) 

• Huis – tuin en keukenverbindingen (wasknijpers, klemmetjes om een zakje dicht te 

klemmen, 

draaidop van een fles, snelbinder, puzzel ...) 

• Technische verbindingen (hameren, nagelen, schroeven, lijmen, klemmen, scharnier 

van de 

deur, haakje voor een schilderij, bakstenen, ...) 

Onderzoek: Welke materialen hechten aan elkaar? (zie leerlingenfiche) 
Er kunnen verschillende soorten lijm gebruikt worden, maar elke leerling moet met dezelfde 

lijm het hele onderzoek doen. 

 

2de graad:  
Permanente en niet- permanente verbindingen 

Niet-permanente verbindingen 

• rits 

• klem (bijvoorbeeld paperclip) 

• veters 

• knoop en knoopsgat 

• bout en moer 

• schroef 

Permanente verbindingen 

• lijmen 

• solderen 

• lassen 

• nieten 

• metselen 

• spijkeren 
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• klittenband • naaien (stikken) 

 

Onderzoek: Welke hechtingsmiddelen gebruikt ik om voorwerpen aan 

elkaar te maken? (zie leerlingenfiche) 
De verschillende hechtingsmiddelen worden aangeboden zodat de kinderen kunnen 

onderzoeken of het mogelijk is of niet. 

 

3de graad: 

• Voorbeelden geven van verbindingen in alledaagse toepassingen. 

• In eigen woorden uitleggen dat door gebruik te maken van verbindingen onderdelen 

aan elkaar bevestigd worden tot een groter geheel. 

• In zelfgemaakte technische systemen adequate verbindingen gebruiken. 

Onderzoek: Welke verbindingen zie je in de klas, op de speelplaats, ...? 

Uit welke materialen bestaan deze verbindingen? Hoe worden ze aan 

elkaar bevestigd? 
 

Je ontwerpt en maakt zelf constructies. Steeds kies je de meest 

geschikte verbindingen. Je vraagt je bijvoorbeeld af: 
1. Moet de verbinding losneembaar zijn of niet? 

2. Welke verbinding is geschikt voor het materiaal van de onderdelen (zie tabel)? 

3. Hoe duur is de verbinding? 

4. Welke verbinding is gemakkelijk te maken?  

5. Welke verbinding is gemakkelijk te gebruiken? 

6. Staat deze verbinding mooi bij mijn product? 

7. Hoe veilig is de verbinding? 

 
 

Je kan de kennis rond verbindingen die kinderen ontdekken 
vastleggen op verschillende mogelijke wijze.  
voorbeeld: fotoposter, kijkwijzer, rubriceertabel, ... Hieronder wat foto's.  
 
 
 
 
 
 
 
 


