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Hoofdstuk 1 
Jouw eigen Ontwerpproject!!! 
 
In deze periode krijg jij jouw eigen ontwerpopdracht!  
Een opdracht die jij als ontwerper mag gaan uitvoeren. 
 
Alle producten die je om je heen ziet, zijn door mensen 
gemaakt, behalve de dingen uit de natuur. 
 
Maar alle dingen die door mensen zijn gemaakt, zijn ook 
eerst door mensen bedacht. We noemen dat ontwerpen. 
Ontwerpen is vaak een uitdaging, bijvoorbeeld omdat de 
opdracht technisch ingewikkeld is, of omdat het product 
er heel mooi uit moet zien.  
 
Alle producten die door mensen zijn gemaakt om te kunnen 
gebruiken, noemen we techniek. 
 
Als we ook rekening moeten houden hoe een product er uitziet, dan 
noemen we dat vormgeving, of in het Engels: design.  
 
 

- Schrijf op in je agenda voor volgende keer: Neem iets mee 
naar school waarvan jij denkt: “Hè… Dat is goed bedacht!” 

 
 Schrijf hier op wat je meeneemt: ……………………………….. 
 
 Leg uit waarom jij het “goed bedacht” vindt:  
 
 ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
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Hoofdstuk 2 
Veiligheid 
 
Veiligheid is heel belangrijk als je creatief en technisch aan de slag gaat! 
 
Aan een lijmpistool kan iemand zich branden. Met een botte zaag schiet je sneller uit dan met een 
scherpe zaag, maar aan iets scherps kan iemand zich wel makkelijker snijden! 
 
Daarom maken we een paar goede afspraken. 
 

1. In de werkplaats: Alle lange haren in een staart! 
2. In de werkplaats: Een werk-jas aan 
3. In de werkplaats: Werkschoenen aan 
4. In de werkplaats: Geen loshangende kleren of sjaals. 

 
5. Gereedschap gebruik je alleen waar het voor bedoeld is. 
6. Als je niet weet hoe iets werkt: Eerst vragen! 
7. Bij alle machines gebruik je een veiligheidsbril en gehoorbescherming. 
8. Gereedschap en machines worden door 1 persoon tegelijkertijd gebruikt. 
9. Jij zet een machine pas aan, vlak voordat jij wilt beginnen. 
10. Stop jij eventjes met een machine, dan zet jij de machine meteen uit. 
11. Alle boeken en tekenspullen voor een les moet jij zelf bij je hebben. 
12. Aan het einde van de les moet jij al jouw spullen opruimen.  

a. Eerst berg jij je werkstuk op met je naam! Bind losse onderdelen bij elkaar.  
b. Dan ruim je alles op wat je in de handen hebt gehad. 
c. Gooi afval gesorteerd weg. 
d. Ben jij met je eigen spullen klaar, dan help jij de docent en andere, totdat het hele 

lokaal netjes is. 
13. Er wordt nooit iemand uitgelachen of uitgescholden tijdens de les. 
14. Geen petten, telefoons, kauwgom, eten of drinken. 
15. Op tijd komen.  

 

- Zet bij de volgende plaatjes “Goed” of “Fout” 

    

    ……………              ……………               ……………                  ……………               ……………                …………… 
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Hoofdstuk 3 
Het project: Domino Experience! 
 
3.1 Wat is dominoparcours? 
 
Dominostenen kun je in een rijtje achter elkaar zetten. Deze blokjes vormen samen een 
dominoparcours. De voorste steen geven we een duwtje en vervolgens vallen er heel veel 
dominostenen om. Hier kun je hele spectaculaire dingen mee maken. Op YouTube is van alles te 
vinden! 
 
Een bekende YouTube-ster is Lily Hevesh. Ze maakt fantastische YouTube-filmpjes over domino. In 
het RTL4 programma Domino Challenge is ze jurylid! In dat tv-programma strijden acht duo’s om de 
titel “master of domino”. Het YouTube-kanaal van Lily: @Hevesh5 heeft al meer dan 3,5 miljoen 
volgers! Bekijk het volgende filmpje maar eens.  

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gvYWH4a3boU  
 
Een dominoparcours is een voorbeeld van een kettingreactie. Je zou een rij dominostenen namelijk 
ook als een soort ketting kunnen zien. Om het parcours leuk te maken, kun je een paar 
dominostenen weghalen en er iets anders tussen zetten. Denk maar aan de bouwwerken in het 
filmpje. Zo iets kun je natuurlijk zelf maken! 
 

- Denk na over andere soorten kettingreactie. Noem er één uit het verkeer: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=gvYWH4a3boU
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3.2 De opdracht 
 
We gaan onze eigen Domino-Experience maken. Jij gaat hiervoor een hindernis ontwerpen en 
bouwen. Deze hindernis gaan we plaatsen in een fantastisch domino-parcours.  
 
Jouw hindernis zal een soort “apparaatje” zijn, dat aangetikt wordt door een dominosteen en 
uiteindelijk ook weer een volgende dominosteen omduwt! Bovendien moet het dominoparcours er 
uiteindelijk super vet uitzien. Dus jouw hindernis moet ook een technisch kunstwerkje zijn! 
 
Je gaat deze opdracht uitvoeren met behulp van de stappen van de ontwerpcyclus. 
 

 
 

3.3 De ontwerpcyclus  
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Oriëntatiefase 
Wat is de opdracht precies? 
Programma van eisen bekijken  
 

Analysefase  
Wat bestaat er eigenlijk al? 
Welke theorie is belangrijk? 
 

Idee fase 
Schetsen en ontwerpen maken 
 

Conceptfase 
Een keuze maken uit jouw ideeën  
Beste idee en mooiste schetsen verder uitwerken tot een concepttekening 
 

Materialisatiefase 
Het gekozen ontwerp uitwerken tot in de details.  
Je maakt een maattekening. 
 

Produceren 
Het maken van het product met de juiste technieken en materialen. 
 

Testen en evalueren 
Uitproberen! Voldoet het product aan de eisen? 

 
 

- In welke fase zal je met hout-gereedschap gaan werken? 
  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Na welke fase weet je pas welk idee je gaat bouwen? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

- In welke fases ben je met tekeningen maken bezig? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

- In welke fase zal je uitleg krijgen over de opdracht? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Als je al meteen denkt te weten wat je wilt gaan maken, heeft het dan nog zin om langer na 
te denken daarover?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3.4 Wat is een programma van eisen? 
 
Als ontwerper ben je vaak een opdracht voor een bedrijf of voor iemand anders aan het doen. Dit 
noem je de opdrachtgever.  
 
Je opdrachtgever heeft vaak eisen, dat zijn een soort regels waar het eindresultaat aan moet 
voldoen. Hier maak je dan als ontwerper een lijst van en dat noem je het programma van eisen. De 
afkorting is PVE. Kijk maar eens naar het volgende voorbeeld. 
 

 

 
Dus: Het kratje bier, met een steuntje er bovenop! 
Terwijl de opdrachtgever misschien iets anders in zijn hoofd heeft! 
 
Het programma van eisen kan er ook zo uit kunnen zien: 
 

 
Voorbeeld PVE 
 
Opdracht: Ontwerp een stoel.  
 
Programma van eisen:  

- Je moet er op kunnen zitten als iemand 110 kg weegt, 
zonder dat de stoel kapot gaat. 

- De stoel moet vooral ronde vormen hebben. 
- De stoel moet rood zijn 
- De stoel mag niet duurder worden dan 6000 euro 
- De stoel moet van hout, textiel en metaal zijn gemaakt 
- De stoel moet er uit zien alsof er een groot ei in hoort te 

liggen! 
 

 
- Welk verschil is er tussen de twee voorbeelden van een PVE? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Verzin zelf een belangrijke eis waar jouw dominohindernis aan zal moeten voldoen 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 
Voorbeeld PVE 
 
Opdracht: Ontwerp een stoel.  
 
Programma van eisen:  

- Je moet er op kunnen zitten 
- Het moet een rugleuning hebben. 
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3.5 Programma van eisen: Domino Experience  
 

1. De domino-hindernis wordt in werking gezet door een dominosteen uit het dominoparcours. 
2. De domino-hindernis duwt zelf uiteindelijk ook weer een dominosteen om, waardoor het 

dominoparcours verder gaat. 
3. Hoe interessanter de hindernis werkt, hoe beter. Er moet daarom minimaal één onderdelen 

van de hindernis kunnen bewegen door een wipje of een hefboom! 
4. Op de tekening, die van de hindernis is gemaakt, is de techniek te zien. Je kunt zien hoe de 

hindernis werkt. 
5. Op de tekening, die van de hindernis is gemaakt, is de vormgeving te zien. Je kunt zien hoe 

de hindernis er uit komt te zien. 
6. Er is iets van jouwzelf van thuis meegenomen om de domino-hindernis leuk te maken. 
7. De kleur en de vorm van de hindernis zijn spectaculair. 
8. De domino-hindernis is netjes afgewerkt, er zitten geen splinters aan. 
9. De domino-hindernis zit stevig in elkaar. De onderdelen zijn goed op elkaar bevestigd, met 

het juiste materiaal hiervoor. 
10. De domino-hindernis heeft niet meer ruimte nodig dan 60 cm van het domino-parcours. 
11. Er mogen geen kromme spijkertjes voorkomen in het werkstuk. 
12. Tape mag alleen gebruikt worden om iets tijdelijk vast te plakken. 
13. Voor de hindernis zijn materialen gebruikt zoals: hout, paperclips, knikkers, wasknijpers, pvc 

buisjes, muizenvallen, touwtjes, batterijtjes en stroomdraadjes. Verder mag je ook allerlei 
spulletjes van thuis meenemen. 

 
- Bekijk de eisen goed. Er worden allerlei materialen genoemd. Kun je nog meer materialen 

verzinnen die je zou kunnen gebruiken?: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
- Noem 3 dingen die je van thuis zou kunnen meenemen voor jouw werkstuk 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Als je de eisen leest, ontdek je dat er een bewegend onderdeel in jouw werkstuk moet 
terugkomen. Hoe word dat bewegende onderdeel genoemd in het PVE? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3.6 Analysefase 
 
In de analysefase onderzoeken we wat er al bestaat en bekijken we theorie die belangrijk is voor ons 
project. We zijn niet de eerste die een dominoparcours gaan bouwen. Daarom kunnen we bekijken 
welke dominohindernissen er al eens zijn gebouwd. Daardoor kom je zelf ook op goede ideeën, die 
misschien nog wel beter zijn dat het eerste idee dat je had!  
 

   
 

    
 
 
 

- Bekijk YouTube filmpjes. 
 
 

- Installeer de Pinterest app, hierin maak je zelf verzamelmapjes van 
plaatjes die jij leuk vindt! 

 
- Zoek naar plaatjes van dominohindernissen, dominoparcoursen en 

andere dingen die met domino te maken zouden kunnen hebben! 
 

- Voeg andere toe op Pinterest, zodat je elkaars ideeën kunt bekijken. 
 
 Schrijf hier je gebruikersnaam en wachtwoord op: 
 
 Gebruikersnaam: ……………………………..…………………………….. 
 
 Wachtwoord:  ……………………………..…………………………….. 
 
   

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX1fHRzvXNAhVOGsAKHb5iAvsQjRwIBw&url=http://www.prikkeltje.nl/domino-rallye&psig=AFQjCNHwe5L-ki6sh_eN-XjO4gya9Rbqtg&ust=1468676993943778
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizkN2ozvXNAhUpKMAKHQ9TBSgQjRwIBw&url=https://www.lobbes.nl/speelgoed/spellen/kinderspellen/domino/detail/7210024-knikkerbaan-met-domino-178dlg-&psig=AFQjCNHwe5L-ki6sh_eN-XjO4gya9Rbqtg&ust=1468676993943778
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR0tS8zfXNAhVlL8AKHXHkDVsQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DARM42-eorzE&psig=AFQjCNF4X1zTdhMGImWk-bQi4ZHZTiQlxQ&ust=1468676740544834
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3.7 Krachten en hefbomen 
 
Je ziet op Pinterest dat dominohindernissen vaak zijn gemaakt met wipjes, schommeltjes, trapjes en 
glijbaantjes. Door de kracht waarmee een dominosteen duwt tegen de volgende dominosteen, vallen 
alle dominostenen om. 
 
Om een goede dominohindernis te kunnen ontwerpen, moet je dus wel iets weten over krachten! 
 

    
Wringkracht     Trekkracht              Drukkracht                  Buigkracht 
 
Bovendien staat er in het programma van eisen dat jouw dominohindernis een wipje of een hefboom 
moet bevatten. Dan moet jij natuurlijk wel weten wat hefbomen zijn. 
 
In de analysefase zoek je informatie op.  
Zodat jij genoeg kennis hebt om te gaan ontwerpen. 
 
Kennis verzamelen kost een ontwerper natuurlijk tijd, maar beste ontwerpen ontstaan wanneer 
iemand echt goed over alles heeft nagedacht. 
 

- Welke van de vier soorten krachten, oefent de notenkraker uit op de noot?  
 

0 Trekkracht 
0 Drukkracht 
0 Wringkracht 
0 Buigkracht 

 
 

- Vul het ontbrekende getal in 

 
 
 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjonJ7S1vXNAhVmF8AKHeW5B6oQjRwIBw&url=http://www.ouderenjournaal.nl/friesland/friese-gemeenten-korten-op-huishoudelijke-hulp/&psig=AFQjCNEMMWxbDBXmLRRqmAouDjkcNmMD-Q&ust=1468679222788384
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBkdfw1vXNAhVIK8AKHb7lB2oQjRwIBw&url=http://rohistan-spiritualiteit.nl/intern-conflict-touwtrekken-met-jezelf/&psig=AFQjCNGvgw3--TKOv8QkGqlUryGSxsxkgg&ust=1468679297955545
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB3P3-1vXNAhXQFsAKHWcSCL0QjRwIBw&url=http://www.ok-garage.nl/reparatie/&psig=AFQjCNG4adpkL2dxzBxgIWaOb9-NrIYUAA&ust=1468679321296801
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL9fe71_XNAhVLKcAKHR3RD4sQjRwIBw&url=http://arkemaspeelvoorzieningen.nl/speeltoestel/wipwappen/2-zits-wip-speeltoestel-hout/&psig=AFQjCNGGL9O3IsI5NFmOVO4GQVSsB2KfCA&ust=1468679452210156


12 

 

- Bekijk het filmpje. Hoe vergroten ze in het filmpje de kracht die de hefboom kan zetten? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
https://schooltv.nl/video/hefbomen-meer-kracht-door-het-gebruik-van-een-
hefboom/#q=hefboom  

 
- Maak hieronder een tekeningetje van hoe jij een hefboom zou kunnen gebruiken om alle 

dominosteentjes uit de rijtjes hieronder om te laten vallen. We duwen maar 1x! 
 

 
 
 

 
  

https://schooltv.nl/video/hefbomen-meer-kracht-door-het-gebruik-van-een-hefboom/#q=hefboom
https://schooltv.nl/video/hefbomen-meer-kracht-door-het-gebruik-van-een-hefboom/#q=hefboom
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3.8 Idee fase 
 
Je weet nu wat de opdracht is en je kent de eisen, waaraan jouw dominohindernis moet voldoen.  
En je weet ook al wat hefbomen zijn! 
 
Je hebt nu misschien al een goed idee voor jouw eigen dominohindernis!? 
In de idee fase ga je jouw ideeën tekenen.  
Eén idee is niet genoeg! Je gaat proberen zoveel mogelijk ideeën op papier te zetten. Dit noemen we 
schetsen. Dit hoort bij het ontwerpen van producten. Veel productontwerpers worden daardoor 
vanzelf heel goed in tekenen. 
 

  
 
Als je genoeg schetsen hebt gemaakt ga jij de ideeën bekijken en de beste ideeën uitkiezen. Deze ga 
je in de volgende fase verder uitwerken. 
 

- Welke producten herken je in de ontwerptekeningen hier boven? Noem er twee. 
 
 …………………………….. en ……………………………..  
 

- Maak jouw ideeschetsen. Doe dit met potlood en kleur de schetsen in met kleurpotlood. Niet 

tekenen met pennen, niet kleuren met stiften en teken lekker groot! 

 

- Zet op elk blad je naam, want jij bent de ontwerper!  

 

- Ideeën nodig? Bekijk het volgende filmpje 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YCDbiAhxJ4M  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YCDbiAhxJ4M
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAg9yo0PXNAhWlJsAKHeFLDmcQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/studio4arch/product-sketch-design/&psig=AFQjCNEd7RmOb3LXwn4mUU4bpZKSLDBkXw&ust=1468677528048486


14 

 

3.9 Conceptfase 
 
Van goede ideeën kun je nog andere soorten tekeningen maken. Verschillende technieken van 
tekenen kunnen helpen bij het maken van een goede concepttekening. 
 

- Kies samen met je docent welke ideeën je verder gaat uitwerken tot concepttekening. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

Werktekening - Amerikaanse projectie Exploded-view tekening 
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- Teken hier onder een dominosteen in 2D en een dominosteen in 3D 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Dominosteen in 2D              Dominosteen in 3D 
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3.10 Materialisatiefase 
 
In de materialisatiefase ga je precies bedenken hoe je jouw dominohindernis kan gaan maken! 
 
Je moet daarom de volgende dingen bedenken: 

- Welk materiaal heb je precies nodig? 
- Hoeveel materiaal heb je nodig? 
- Hoe groot wordt jouw hindernis?  
- Wat zijn de afmetingen?  

 
Je zag in het PVE, dat de hindernis maar een lengte van 60 cm mag hebben. 
Lengte noemen we een grootheid. Een grootheid is namelijk iets dat je kunt meten. 
 
Andere dingen, die je ook kunt meten zijn bijvoorbeeld: 

- Tijd 
- Temperatuur 

 
Tijd en temperatuur zijn dus ook grootheden.  
 

- Verzin zelf ook nog een voorbeeld van een grootheid (iets dat jij kunt “meten”): 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Afstand meten we altijd in bepaalde stukjes. Bijvoorbeeld: 
millimeters, centimeters of kilometers! 
 
Deze stukjes noemen we eenheden.  
Een eenheid is een stukje dat wordt gebruikt om aan te geven hoeveel er van iets is. 
 
 
Om te weten van welk materiaal jij jouw hindernis het beste kunt maken, moet je natuurlijk wel iets 
weten over verschillende materialen.  
 
Waarschijnlijk weet je al dat sommige materialen geschikter zijn dan andere. Zo maak je ook  meestal 
geen tafel van klei en geen stoel van papier!  
 

      
Maarten Baas. Een tafel van klei?!    Toch een stoel van papier! 
 
- Geef nu in de tekening van jouw dominohindernis aan, hoe groot jouw hindernis is. Schrijf 

overal de juiste maten bij. Geef ook aan van welk materiaal elk onderdeel is gemaakt. 
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3.11 Produceren, Materiaal bewerken 
 
Nu je ontwerptekening helemaal af is, kun je beginnen met het bouwen van je dominohindernis. Je 
maakt hierbij gebruik van verschillende productiemethoden. 
 
Voorbeelden van productiemethoden zijn: 

- Zagen 
- Boetseren  
- Boren 
- Schroeven 
- Lijmen 
- Solderen 
- Schilderen 
- Verven  

 
Hierbij gebruik je allerlei verschillende gereedschappen en machines. 
 
Veel gebruikte gereedschappen en machines zijn: 

- Winkelhaak 
- Passer 
- Rolmaat 
- Schuifmaat 
- Bankschroef 
- Lijmklem 
- Kapzaag 
- Metaalzaag 
- Figuurzaag 
- Figuurzaagmachine 
- Rechte vijl 
- Halfronde vijl 
- Ronde vijl 
- Schuurmachine 
- Schuurpapier 
- Accuboormachine 
- Kolomboormachine 
- Zetbank 
- Potlood 
- Penseel 

 
 

- Maak op Pinterest een bord met de naam “Gereedschappen en machines” 
en voeg hierop een foto toe van elk gereedschap hierboven. Zorg dat je een 
duidelijke foto kiest.  
Het gereedschap moet mooi op de foto staan. 
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3.12 Bewerkingen 
 
Materialen en producten kun je bewerken. 
 
We onderscheiden daarom 6 Categorieën van bewerken: 
 

Vormen (bijvoorbeeld een rare klomp klei of deeg een eigen vorm geven) 
o Klei 
o Spuitgieten van kunststof 

 
Vervormen (bijvoorbeeld een ronde rechte buis, ombuigen tot een hoepel) 

o Buigen 
o Persen 

 
Scheiden 

o Zagen 
o Knippen 
o Boren 

 
Bedekken 

o Schilderen 
o Verven 

 
Eigenschappen veranderen 

o Klei bakken 
 

Verbinden 
o Vormverbinding  

 Het klikken van een legosteentje 
o Voorwerpverbinding 

 Schroef 
 Spijker 
 Nietjes 
 Enz. 

o Materiaalverbinding 
 Lijmen 
 Solderen 
 Metselen 
 Enz. 

 
 

- Kun jij het verschil uitleggen tussen vormen en vervormen? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3.13 Testen, evalueren en presenteren  
 
Wij organiseren natuurlijk een spectaculaire domino show met zoveel mogelijk deelnemers!  
Hierbij is goed samenwerken en goed overleggen natuurlijk heel belangrijk.  
 
Test je hindernis. Is de hindernis gelukt? Werkt het allemaal? Dan kan jouw hindernis ook neergezet 
worden in het grote dominoparcours!  
 

- Bouw je hindernis op en zet ervoor en erna een paar dominostenen. Test uit of je hindernis 
werk. Zo niet? Dan kun je verbeteringen aanbrengen. 
 

- Wat werkte er niet meteen? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

- De hindernis wordt beoordeeld op de volgende punten: 
o Is jouw hindernis af zoals jij had bedoeld?: 2 van de 10 punten! 
o Heeft jouw hindernis een wipje of een hefboom?: 2 van de 10 punten! 
o Is jouw hindernis bijzonder en meer dan een trapje met wipje?: 2 van de 10 punten! 
o Is jouw hindernis afgewerkt zonder splinters, verf- of lijmresten?: 2 van de 10 punten 
o Voldoet jouw hindernis aan het PVE en is hij ook speciaal?: 2 van de 10 punten! 

 
- Wat zou jij jezelf als punt geven?: ……………….. 
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Hoofdstuk 4 
Jij als ontwerper. 
 
4.1 Logo 
 
Nu ben je dus ontwerper! Misschien ben je nog niet net wereldberoemd zoals de ontwerpers voor 
Nike, Apple of Ikea, maar ook jij hebt een eigen logo nodig! 
 
Dat logo ga je zelf ontwerpen.  
Ook voor dit logo is er een programma van eisen. 
 

1. Het logo moet je initialen bevatten. Dat zijn de voorletter van je voor- en achternaam. 
2. De letters moeten ook door jezelf ontworpen zijn. 
3. Het logo moet passen bij wie jij bent. Je moet dus goed nadenken over de uitstraling van het 

logo. Hiervoor moet je het één en ander leren over letters, kleur en compositie. 
 
Hieronder zie je verschillende logo’s waarin initialen zijn verwerkt. Je kunt zelf nog meer voorbeelden 
zoeken op Google of Pinterest. 

 

 
 

- Teken jouw eigen logo hieronder 
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4.2 Skills 
 
Iedereen leert elke dag. Iedereen is in andere dingen goed. Tijdens een project merk je vaak waar 
jijzelf heel goed in bent en waarin jij jezelf nog kan verbeteren. Zo heeft iedereen zijn eigen skills! 
 
Kleur in onderstaande cirkel de verschillende vlakken in.  
 
Je krijgt uitleg bij de betekenis van de skills! 
 
Elk vlak kleur je van binnen naar buiten zo ver in als dat jij jezelf daar goed in vindt. Je vergelijkt dus 
de verschillende vakken met elkaar. Als jij veel beter bent in samenwerken dan in taal en rekenen, 
dan kleur je het vakje samenwerken dus veel verder in dan het vakje van taal en rekenen. 
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Voorbeeldje 
 
Iedereen leert elke dag. Iedereen is in andere dingen goed. Tijdens een project merk je vaak waar 
jijzelf heel goed in bent en waarin jij jezelf nog kan verbeteren. Zo heeft iedereen zijn eigen skills! 
 
Kleur in onderstaande cirkel de verschillende vlakken in.  
 
Je krijgt uitleg bij de betekenis van de skills! 
 
Elk vlak kleur je van binnen naar buiten zo ver in als dat jij jezelf daar goed in vindt. Je vergelijkt dus 
de verschillende vakken met elkaar. Als jij veel beter bent in samenwerken dan in taal en rekenen, 
Als je erg goed bent in samenwerken kleur je dat vlakje heel ver in vanuit het midden! 
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Uitleg bij de betekenis van de skills! 
 
Sommige woorden zijn erg moeilijk. Hier een beetje uitleg! 
 
 
 
Kan jij goed omgaan met allerlei verschillende mensen? 
 

Jij bepaald zelf hoe jij je gedraagt. 
Jij doet je best voor alles wat jij wilt leren! 
 

Nadenken over of iets klopt en dan goede beslissingen maken. 
 

Kan het ook anders? Leuker? Mooier? Beter? 
 

Hoe kan ik een probleem met 
hulp van een computer 
oplossen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe praat je met/tegen andere mensen?  
Luister jij goed naar andere? 

Zelf op zoek gaan naar 
informatie 

Heb ik veilige wachtwoorden?  
Wat doe ik wel en niet op internet? 

 
 


