


Workshop van de Manuele Intelligentie Groep 
 
 

We hebben een viertal lessen uit de methode “Proeve van techniek” op 
de 4 tafels uitgestald. 

 
Stroomkring 

 
Spiegelen 

 
Verpakkingen 

 
Hydrauliek 
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Tafel 3   Stroomkring – elektriciteit 

  

 U ziet hier vijf verschillende opstellingen van de stroomkring. 
  

 Probeer de stroomkring rond te krijgen. 
  

- bij opstelling 1 is het de bedoeling om te kijken wat wel/niet stroom 
geleidt 

- bij opstelling 2 en 3 gaat het om parallel- en serieschakeling 

- bij opstelling 4 vindt u een voorbeeld van een stoplicht 

- bij opstelling 5 gaat u aan de slag met een elektromagneet  



Gespreksvragen 
  

 Welke vragen kun je stellen om de kinderen uit te dagen? 

  
 Wat voor vragen kun je stellen om de leerlingen te 

motiveren om het een en ander te ontdekken? 

  
 Op welke manier kun je zo’n les inbouwen in het 

lesrooster? 

  
 Hoe kun je leerlingen zelfstandig laten werken met deze 

materialen? 

  
 Welke opdrachten/ontdekkingen/onderzoeken of nog 

andere 21e eeuwse vaardigheden kun je de leerlingen 
aanbieden met deze materialen? 



Wat geleidt ? 



Verschil tussen parallel- en serie- schakeling 



stoplicht 
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Tafel 2  Spiegelen 

  

 Op deze tafel vindt u allerlei materialen om mee te spiegelen. 
  

 Op welke ideeën komt u zelf? 

  
 Neem een spiegel in uw hand en probeer achteruit te lopen of 

een bepaalde uitgezette route te gaan. 
  

 Bekijk het spel en probeer wat uit. 



Gespreksvragen 

 Hoe zullen kinderen hiermee aan de slag gaan, denkt u? 

  
 Welke vragen kun je stellen om de kinderen uit te dagen? 

  
 Wat voor vragen kun je stellen om de leerlingen te motiveren om het 

een en ander te ontdekken? 

  
 Op welke manier kun je zo’n les inbouwen in het lesrooster? 

  
 Hoe kun je leerlingen zelfstandig laten werken met deze materialen? 

  
 Welke opdrachten/ontdekkingen/onderzoeken of nog andere 21e 

eeuwse vaardigheden kun je de leerlingen aanbieden met deze 
materialen? 
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Tafel 4      Verpakkingen 

 Bekijk de spullen op de tafel. 
  

 Lees ook de achtergrondinformatie. 
  

 Welke vragen kunt u daarbij stellen? 

  
 Bekijk ook het blad om een verpakking te maken voor iets wat heel 

giftig/heet/koud is. 
  

 Op welke ideeën komt u zelf nog? 



Gespreksvragen 

  

 Op welke manier kun je het onderwerp verpakkingen inzetten? Denk aan 
afval, materiaal, handigste manier etc. 
  

 Wat voor vragen kun je stellen om de leerlingen te motiveren om het 
een en ander te ontdekken? 

  
 Op welke manier kun je een dergelijke les inbouwen in het lesrooster? 

  
 Hoe kun je leerlingen zelfstandig laten werken met deze materialen? 

  
 Welke opdrachten/ontdekkingen/onderzoeken of nog andere 21e 

eeuwse vaardigheden kun je de leerlingen aanbieden met deze 
materialen? 





TAFEL 1    Hydrauliek/pneumatiek 

  

 Bekijk de voorwerpen op de tafel. 
  

 Probeer het een en ander uit. 
  

 Bekijk het verschil tussen de twee spuiten. 
  

 Vergelijk een slang, die alleen met lucht gevuld is, met twee spuiten met 
slang gevuld met water. Wat valt je op? 

  
 Waar wordt dit toegepast? 
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Gespreksvragen 

  

 Welke vragen kun je stellen om de kinderen uit te dagen? 

  
 Wat voor vragen kun je stellen om de leerlingen te motiveren om het een 

en ander te ontdekken? 

  
 Op welke manier kun je lessen inbouwen in het lesrooster? 

  
 Hoe kun je leerlingen zelfstandig laten werken met deze materialen? 

  
 Welke opdrachten/ontdekkingen/onderzoeken of nog andere 21e eeuwse 

vaardigheden kun je de leerlingen aanbieden met deze materialen? 





• Materialen 
 
methode van Averbode, proeve van techniek 
 
materiaal bij Opitec 
 
 
 
 
 



Handige websites 
 
 http://www.encyclopedoe.nl/ 
 
http://www.technotheek.be/index.php/techn
olinks/professor-vital-videos 
 
hier staan meerdere video filmpjes 

http://www.technotheek.be/index.php/technolinks/professor-vital-videos
http://www.technotheek.be/index.php/technolinks/professor-vital-videos
http://www.technotheek.be/index.php/technolinks/professor-vital-videos
http://www.technotheek.be/index.php/technolinks/professor-vital-videos
http://www.technotheek.be/index.php/technolinks/professor-vital-videos
http://www.technotheek.be/index.php/technolinks/professor-vital-videos
http://www.technotheek.be/index.php/technolinks/professor-vital-videos


Onze website  
 

www.migkit.nl 
 

informatie: 
 

info@migkit.nl 

http://www.migkit.nl/

