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Bekijk het voorwerp, onderzoek het. 
 
Wat is het voorwerp? 
Welk probleem lost het op? 
Van welke materiaal is het gemaakt? 
Wat zijn de eigenschappen van het materiaal?  En de voor- en nadelen? 
Van welke andere materialen zou het gemaakt kunnen worden? Heeft dit (deels) 
invloed op de functie?  
 



Is er iets in deze ruimte dat geen techniek is? 
 

Techniek is overal 



Maak tussen deze twee oevers een brug. 
 



Wat moet je weten? 
 
Materialen        
Tijd          
Hoe testen we de brug en weten we of de uitdaging is geslaagd? 
 
 
 
A4 papier, touw, 5 rietjes, 15 cm plakband 
10 minuten 
De afstand tussen de oevers is minimaal 40 cm. 
Er moet een schip onder de brug door kunnen varen. 
De brug moet op deze oevers gebouwd worden.  
Dit autootje moet er twee keer over kunnen rijden zonder dat de brug instort. 



Vertel iets over jullie ontwerp   
en test het uit! 
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De breedte van techniek ontdekken. 
Onderzoekend leren ervaren en gebruiken. 
Ontwerpend leren ervaren en gebruiken. 
Hands-on bezig zijn met techniek. 

Professionalisering - Onderzoek en Ontwerpen 
in de klas 



•  Lessenseries waarin de leerlingen een uitdaging aan gaan.  Ze lossen een probleem op. 
•  Eerst onderzoeken ze de wetenschap en daarna gebruiken de leerlingen deze kennis .  

Gebaseerd op  



  De lessenseries  (5 – 8 lesuren) 
• voorbereidende les - Wat is techniek  
• Les 1 - Context en uitdaging, verkennen 
• Les 2 - Onderzoek naar benodigde kennis 
• Les 3 - Bedenk , maak en verbeter 
• Les 4 - Evaluatie van product en proces 

 
De leerlingen (groep 5-8) 

• werken aan eigen oplossing 
• worden gemotiveerd door de context  



Professionalisering - Onderzoek en Ontwerpen 
in de klas 

Nu beschikbaar programma van twee dagdelen op 17 
september en 19 november. Inschrijven via de website van 
NEMO www.e-nemo.nl 
 
Beschikbaar vanaf schooljaar 2015 - 2016 extra aanbod in 
professionalisering Onderzoek en Ontwerpen in de klas. Dit 
wordt nu ontwikkeld door de Ipabo en NEMO.  

http://www.e-nemo.nl/


o Kant en klare programma’s of volledig op maat gemaakt op het gebied van:  
o Zijn jongens beter in W&T dan meisjes? (i.s.m. VHTO) 
o Ruimtevaart 
o Onderzoek en ontwerpend leren in de klas (i.s.m. Ipabo) 
o Ontwerpend leren in de klas 
o Laagdrempelig invoeren van W&T in de klas 

 
o Offerte op aanvraag 

 
o Programma’s in NEMO en op andere locaties (zoals op school) 
 
o Programma’s vanaf 1 dagdeel  

 
o Meer informatie een aanmelden via de website van NEMO: www.e-nemo.nl 
 

Professionalisering samengevat 

http://www.e-nemo.nl/


Dank voor jullie aandacht. 
 Vragen? 

Evaluatie formulier 
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