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Doelgroep 

 

Zesde leerjaar 

De leerlingen moeten reeds met tandwielen gewerkt hebben. Zie leerlijn ‘Een tandje bijsteken’. 

 

 

Lesdoelen 

De leerlingen kunnen … 

 

… een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen door verschillende stappen van 

het technisch proces te doorlopen (ET 2.9). 

 

 

Materialen 

Techniekmobiel: 

“Z in 1” 

 

Extra materialen: 

 

• courante materialen als touw, hout, elastiekjes, satéstokjes, 

ijzerdraad 

• zelfgekozen materialen door de leerlingen 

• uitvergrote foto van de opbouw van de elektromotor 

 

  



Z in 1 / Wagen met elektromotor 
 

LESFICHE / Z in 1 / Wagen met elektromotor 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Mogelijke evaluatie 

 

OBSERVATIE VAN DE 

LERAAR 

 

Onvoldoende Voldoende Goed Zeer goed 

De leerlingen kunnen … 

… het probleem technisch 

oplossen door verschillende 

stappen van het technisch 

proces te doorlopen (ET 2.9). 

    

… duidelijk het probleem 

omschrijven door de vereisten 

op te sommen: 

1. Het is een wagentje. 

2. Het wagentje moet 

rechtdoor rijden. 

3. Het wagentje wordt 

aangedreven door de 

elektromotor. 

    

… een duidelijke 

ontwerptekening maken met 

aanduidingen van de gebruikte 

materialen en kan de werking 

van het ontwerp verklaren. 

    

… het voertuig maken. Zij 

werkt stapsgewijs en 

nauwgezet. 

    

… hun voertuig uittesten en 

aangeven welke aanpassingen 

er nog zullen moeten gebeuren 

in functie van de opgegeven 

vereisten. 

    

… de nodige aanpassingen 

uitvoeren totdat het voertuig 
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aan de vooropgestelde 

vereisten voldoet. 

 

 

LESGANG LEERINHOUD TIPS 

1. Introductie Met het spelletje Minecraft kunnen we een auto 

ontwerpen op de computer. Kunnen we met de 

constructielatjes ook een auto in elkaar zetten? 

Houd rekening met de volgende criteria:  

• Het moet een wagentje zijn. 

• Het moet vlot kunnen bollen. 

• Het moet aangedreven worden door een 

elektromotor. 

 

 

2. Probleem 

stellen 

De leerlingen noteren op hun werkblad aan 

welke vereisten het wagentje moet voldoen. 

 

 

3. Nauwkeurig 

bekijken 

Leerlingen gaan de verschillende materialen 

bestuderen en beschrijven aan elkaar welke 

materialen ze zouden kunnen gebruiken. Op het 

bord hangt de juf een uitvergrote foto van de 

opbouw van de elektromotor zodat leerlingen 

tijdens het hele proces naar de foto kunnen 

kijken. 

 

 

4. Hoe 

oplossen? 

Leerlingen maken individueel een 

ontwerptekening en lijsten de gebruikte 

materialen op. 

 

 

5. Werken aan 

de oplossing 

Leerlingen tonen hun ontwerp aan de leraar. De 

leraar stelt vragen naar de werking van hun 

ontwerp. Leerlingen hangen hun ontwerpen op 

en stellen ook elkaar vragen. De leerling bouwt 

individueel zijn voertuig. 

Indien leerlingen niet zelf tot 

een oplossing komen, is het 

aangewezen het 

stappenplan aan te bieden. 
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6. Formuleren 

van de 

oplossing 

De gemaakte resultaten worden buiten op de 

speelplaats getest. Er wordt gekeken of de 

voertuigen aan de vereisten voldeden. Indien de 

machine niet goed werkt, wordt er naar de 

oorzaak van het falen gezocht. 

 

 

7. Teruggrijpen De leerling doet de nodige aanpassingen tot het 

ontwerp aan de vereisten voldoet. 

 

 

8.  Duiden De leraar gaat een gesprek aan rond een aantal 

competenties. Hiervoor tekent ze een lijn op de 

grond van 0 tot 10 en spreekt een aantal zinnen 

uit. Leerlingen zetten zich bij het passend getal 

naar hun aanvoelen. 

• Ik vond dit een uitdagende opdracht. 

• Ik deed dit graag. 

• Ik ben tevreden over mijn resultaat. 

• Ik doe graag dit soort opdrachten. 

• Ik wil later graag een beroep waar ik zo’n 

opdrachten moet uitvoeren. 

Na elke uitspraak gaat de leraar even in gesprek 

met de leerlingen en vraagt een aantal 

leerlingen waarom ze op die plek zijn gaan 

staan. Doel van deze evaluatieoefening is kijken 

of leerlingen zichzelf goed kunnen inschatten. 

 

 

 

 

 

Dit is een eindtaak waarbij ET 2.9 centraal staat. Leerlingen kunnen met deze opdracht 

aantonen of ze het technisch proces stap voor stap kunnen uitvoeren en zo tot een werkend 

resultaat kunnen komen. Zowel proces als product staan hier in de kijker. Twee 

toepassingsgebieden komen aan bod: transport en energie. 

 

Leerlingen die niet zelf tot een ontwerp komen, kunnen gebruik maken van de bijbehorende 

plannetjes. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben moeten een vaartuig bouwen, waarbij de 

bijkomende vereiste is dat de elektromotor niet nat mag worden. 

 


