
 MOET JE 
DOEN!

De Nationale STEAM-dag 
is een initiatief van

moet je 
doen
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UW EIGEN DOE-WAAIER MET  

HANDS-ON ACTIVITEITEN, PROEFJES  

EN OPDRACHTEN OM SAMEN  

MET UW LEERLINGEN  

AAN DE SLAG TE GAAN

Zo kunt u niet alleen terugkijken  
op een inspirerende dag, maar er  
ook een praktisch vervolg aan geven!





 

OVER
STEAM MOET 

JE NIET LEZEN; 
STEAM MOET 

JE DOEN! 

Dat is hoe wij er over denken. Daarom hebben  
we aan alle gastsprekers en -makers van de  
Nationale STEAM-dag gevraagd een kaart voor  
u samen te stellen. Het resultaat houdt u vast  
en biedt handvatten om STEAM laagdrempelig  
en vol vertrouwen te integreren in uw onderwijs. 
Of, voor diegenen die al wat langer op STEAM zijn, 
om al doende misschien wel tot nieuwe inzichten 
en ideeën te komen.

We wensen u én uw leerlingen veel plezier  
met deze doe-waaier, waarmee u direct aan  
de slag kunt in de klas.





DIT IS EEN DOE-HET-ZELF PROTOCOL 

VOOR HET KLEUREN VAN WEEFSEL 

OP EEN MICROSCOOPGLAASJE. 

MEER INFORMATIE KUN JE VINDEN 

OP BIOHACKACADEMY.GITHUB.IO

MATERIALEN

- Microscoopglaasje

- Dekglaasje

- Pasteurpipet (3x)

- 95% alcohol

- Aceton

- Gasbrander (vb. campinggas)

- Rode eetbare kleurstof

- Potje/beker/bakje met water

- Absorberend papier (keukenrol/filtreerpapier)

- Heldere nagellak

- Voor wangslijmvlies: plastic koffielepeltje of wattenstaafje

- Voor ui: (aardappelschil)mesje, pincet

PROTOCOL
Wangslijmvlies (foto 1): 
- Schraap het wattenstaafje of lepeltje langs de binnenkant 

van je wang. 
- Leg het speeksel op het microscoopglaasje.

Ui (foto 2 en 3): 
- Leg een kleine druppel water op het microscoopglaasje.
- Snijd een partje van de ui en trek er met het pincet  

een dun vliesje vanaf.
- Leg het vliesje van de ui op de druppel water zodat  

het zich uitvouwt. Het kan zijn dat het vliesje zich oprolt,  
rol het dan weer uit.

- Wanneer nodig, haal overtollig water weg met het puntje  
van een stukje absorberend papier (keukenrol).

- Laat het laatste beetje water verdampen (5 - 10 min.).

DIY MICROSCOOP ..
GLAASJES KLEUREN  
MET EETBARE 
KLEURSTOFFEN
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This work is licensed by Stichting Waag Society under a Creative  
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.  
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

www.waag.org
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Beiden:
- Voeg een druppel alcohol toe aan het weefsel.
 Het gehele weefsel moet bedekt zijn.
- Laat de alcohol verdampen (5-10 min.). 

Foto 4
- Fixeer de cellen door het microscoopglaasje snel  

door de vlam te halen.
- Laat het glaasje afkoelen.
- Voeg de kleurstof toe (± 60 sec.).

Foto 5
- Dip het glaasje in het potje met water om de overtollige 

kleurstof weg te spoelen.
 Voorzichtig! Het weefsel kan loslaten.
- Droog het glaasje door het water te verwijderen met  

een puntje van het absorberende papier.
- Laat het laatste beetje water verdampen (5 – 10 min.).
- Laat een grote druppel heldere nagellak op het weefsel  

vallen.

Foto 6
- Zet een afdekglaasje onder een hoek van 45° tegen  

de druppel nagellak aan.

Foto 7
- Laat het glaasje langzaam zakken totdat deze helemaal  

op de druppel nagellak ligt.

Foto 8
- Verwijder de lucht door voorzichtig op het glaasje te  

drukken.
- Laat de nagellak drogen.

Foto 9
- Verwijder de overtollige nagellak met een wattenstaafje  

met aceton.

JE KUNT NU HET RESULTA AT BEKIJKEN ONDER  
DE (WEBCAM)MICROSCOOP!
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UI (80X) WANGSLIJMVLIES (320X)



ONTWERPEND 
LEREN
MET TINKERCAD
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BIJ ONTWERPEND LEREN  

IS HET VERTREKPUNT  

EEN GECONSTATEERD  

PROBLEEM OF EEN BE- 

HOEFTE WAARVOOR NAAR  

EEN OPLOSSING WORDT  

GEZOCHT. NA EEN FASE  

WAARIN ZOVEEL MOGE- 

LIJK OPLOSSINGEN EN  

INFORMATIE WORDEN  

VERZAMELD, FOCUSSEN  

DE LEERLINGEN GERICHT  

OP EEN OPLOSSING OF PRODUCT. ZE MAKEN DAAR EEN ONTWERP 

VOOR, EERST SCHETSMATIG, EN VERVOLGENS EEN DEFINITIEVE  

ONTWERPTEKENING MET MEER DETAIL.

TEKENEN IN 3D

De moeilijkheid van 3D-tekenen zit in de derde D. We zijn namelijk gewend 

om op papier te tekenen en dat is 2D. Het werken met diepte (hoogte) 

vraagt ruimtelijk inzicht. 3D-tekenprogramma’s helpen je om dit makkelijk 

voor je te maken. Op het internet zijn veel gratis programma’s te vinden 

waarmee leerlingen in 3D kunnen tekenen. Tinkercad is een toegankelijk 

3D-tekenprogramma voor jong en oud. Het is webbased en werkt (bijna) 

altijd op alle soorten computers.

A AN DE SLAG MET TINKERCAD
Heb je vroeger een blokkendoos gehad, dan is tekenen met Tinkercad kinderspel.  
Met Tinkercad maak je met behulp van geometrische basisvormen nieuwe creaties.

Laat de leerlingen het zelf ontdekken!
Op tinkercad.com kunnen leerlingen zelf een gratis account aanmaken. Onder de leeftijd  
van 13 dient er toestemming van een volwassenen gegeven te worden. Als een leerling  
voor het eerst inlogt op Tinkercad verschijnt er direct een lesprogramma van Tinkercad  
zelf. Wel in het Engels, maar zeker goed te doen. De stappen in het lesprogramma laten 
precies zien wat er allemaal mogelijk is. Het lesprogramma kan bovenin het scherm  
worden afgesloten.m Tinkercad heeft een instructiefilmpje gemaakt waarin snel duidelijk 
wordt hoe alles werkt: www.youtube.com/watch?v=MwjWT-EvKSU. Het filmpje is in het 
Engels, maar als de leerling even doorzoekt vindt hij ook Nederlandstalige filmpjes.



    Beheer in dit 
menu je creaties 
in projecten of 
maak een nieuw 
design aan.

    Zo maak je een ontwerp: Selecteer je 
vormen (1) en maak een combinatie (2).  
Wil je iets weghalen, dan maak je een  
object ‘doorzichtig’ (3). Selecteer  
vervolgens beide objecten en klik op  
‘group’ boven in het scherm.

<

<

3dkanjers.nl
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DE UITDAGING: ONTWERP EEN RING 
WA ARIN EEN KLEIN PLANTJE K AN 
GROEIEN EN BLOEIEN. 

STAP 1 > Maak eerst met een groep een 
 ontwerp op papier. Maak een 
 aantal schetsen met de volgende
  vragen in je achterhoofd:  
 Hoe groot mag de ring zijn? 
 Waar mag het plantje komen? 
 Hoe zorgen we er voor dat de 
 aarde in de ring blijft?
STAP 2 > Vertaal je schets in een ontwerp met behulp van Tinkercad.
STAP 3 > Maak een 3D-print van je ring en bekijk of deze aan je verwachtingen voldoet.
STAP 4 > Waarschijnlijk zie je wel een aantal aanpassingen. Voer deze door en maak  
 nogmaals een 3D-print.
STAP 5 > Maak een presentatie over je ring. Wat is er zo speciaal aan je ring en hoe is deze  
 tot stand gekomen? Vergelijk je ring met die van je klasgenoten. Wat valt op?

< Draai of vergroot  
je werkblad.

   Verplaats het object naar boven of 
naar beneden met het zwarte pijltje.

Roteer (draai) het object >   
 om zijn assen met 
de gebogen pijltjes  Sleep een basis-  >   

objecten uit één van de 
menu’s op je werkblad.

< Met deze kleine blokjes
verander je de grootte of  
de hoogte van het object.

<

LESIDEE
DRAAGBARE PLANT
Diamanten zijn zo vorige eeuw. Maak een  
ring die een plant kan dragen. Als je deze 
ring draagt, toon je daarmee jouw passie  
voor de natuur en technologie.



VOORBEREIDING
- Zoek (oefen)opgaven bij je leerdoelen. Als je die hebt, gebruik dan  

een oefentoets die je normaal ook zou gebruiken.
- Zet op RTTI volgorde, gevolgd door verdieping en/of verrijking  

(voor de snelle leerlingen).
- Verdeel de opgaven over 4 tot 7 levels.
- Geef level 1 tussen de 4 en de 10 punten en ieder opvolgend level  

ongeveer 1,5 keer zo veel punten als het level ervoor. 
- Maak een nakijkblad en een scoreboard (zie voorbeeld onderaan).
- Zet onderstaande regels in een dia/op het bord.

DE REGELS VAN HET SPEL
- Ieder team start met 10 punten.
- Ieder level is een aantal punten waard.
- Het team heeft per level 2 kansen:

• Eerste keer foutloos? Goed gedaan! Punten worden toegekend.  
 Het volgende level is vrijgespeeld.
• Eerste keer foutje? Ai, twee punten aftrek! Jullie krijgen een 
 tweede kans, waarbij je je boeken mag gebruiken!
• Bij de tweede poging worden punten toegekend voor alle foutloze   
 onderdelen. Het volgende level is (alsnog) vrijgespeeld. 
• Er worden bij de tweede poging dus géén strafpunten toegekend!

- Het spel eindigt als de zoemer gaat. Niet ingeleverde levels worden  
na de zoemer niet meer beoordeeld.

- Het team met de meeste punten heeft gewonnen!

GEEN 
OEFENTOETS
MAAR
EEN SPEL
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Gerben Bakker

Toelichting 
op de 

achterzijde

>

LEERLINGEN NEMEN BIJ EEN OEFENTOETS VAAK EEN  
ONGEMOTIVEERDE, CONSUMPTIEVE HOUDING AAN. ZE BEREIDEN  
ZICH NIET VOOR (WANT HET IS TOCH NIET VOOR EEN CIJFER)  
EN ZETTEN ZICH ZEER MATIG IN TIJDENS HET OEFENEN.  
DAAR GAAN WE WAT AAN DOEN!



Gerben Bakker is docent natuurkunde op Melanchthon Schiebroek te Rotterdam en medeoprichter  
van YouTube-kanaal Boemlauw Natuurkunde. Hij heeft veel ervaring met Flipping the Classroom  
en Gamification. Bovendien doet Gerben een PhD-onderzoek naar de inzet van gamification in het  
voortgezet natuurkunde onderwijs.

gbakker@melanchthon.nl | youtube.com/user/boemlauwnatuurkunde
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WA AROM GAMEDESIGNERS ONZE DRIJFVEREN GOED KENNEN
De uitdaging voor gamedesigners: spelers hoeven hun game niet te spelen!  
Er zijn duizenden games op de markt. De game-industrie heeft daarom ontzettend  
veel onderzoek gedaan naar wat mensen drijft, motiveert en bindt. En met succes:  
Onze leerlingen spelen hun games urenlang, soms tot diep in de nacht. 

LEREN VAN GAMEDESIGN
Hoe kunnen we de door de game-industrie verworven inzichten gebruiken om leerlingen 
nog beter te motiveren en stimuleren? Gamification is het inzetten van spelelementen  
en spel-ontwerptechnieken in het onderwijs. Dat hoeft zeker geen volwaardig spel te zijn, 
het gebruik van een bord-timer tijdens opdrachten in de klas is al een mooi voorbeeld.  
Wat werken ze dan ineens hard!

BATTLE DRAGONS
Op deze STEAM moet je doen kaart heb ik een gamificationwerkvorm opgenomen,  
waarin competitie een sterke rol speelt. Dat maakt de vorm ongeschikt voor kennis- 
verwerving (sommige leerlingen ervaren veel druk bij deze werkvorm), maar uitstekend 
geschikt als generale repetitie voor een toets! 

De leerlingen spelen in teams van twee of drie (vier is te veel!) Batlle Dragons! Ze spelen 
levels door vragen te beantwoorden. De game-master (dat bent u) kijkt hun antwoorden 
na. Als er foutjes in zitten volgen er 2 strafpunten en een nieuwe poging. 

Foutloos? Dan krijgen ze de bijbehorende punten en spelen ze het volgende level vrij.  
Als de tijd om is (gebruik een bord-timer!) wint het team met de meeste punten. De regels 
zijn zo ontworpen dat het team waarin de leerlingen elkaars antwoorden kritisch bekijken 
en bediscussiëren de meeste kans maakt om te winnen! De sterkste teams komen  
bovendien toe aan de verdiepingsstof in de laatste twee levels.

U ZULT HET ZIEN: UW LEERLINGEN ZIJN NOG NOOIT  
MET ZO VEEL ENERGIE EN FOCUS  
MET UW OPDRACHTEN A AN DE SLAG GEGA AN!

WAAROM BESTAAT ER WEL ZOIETS 
ALS GAMEVERSLAVING
MAAR GEEN SCHOOLVERSLAVING...

Gerben Bakker



GA VOOR DEZE MACHINES 

NA AR EEN FABLAB 

BIJ JOU IN DE BUURT!

W W W.FABLAB.NL

KOFFIETIJD
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WAT HEB JE NODIG...

DE BESTANDEN    3D ... PRINTER    LASERSNIJDER

EEN GOED IDEE DEEL JE MET EEN  
KOP KOFFIE OF BEKER LIMONADE

GEBRUIK HIERVOOR JE  
EIGEN STEAM KOFFIETRAY!

BESPREEK HOE JE 
STEAM GAAT DOEN

Ga voor de 
bestanden naar:
fablabenschede.nl/
koffietray



fablabenschede.nl

S
A
X
IO

N
 
F
A
B
L
A
B
 
E
N
S
C
H
E
D
E

GEEN EIGEN 3D-PRINTER? 

GEEN PUNT. 

GEBRUIK ER DAN ÉÉN BIJ EEN FABLAB IN DE BUURT! 

PAS JE ONTWERP 
NAAR EIGEN 
SMAAK AAN

1. LOGO

2. MATEN VOOR BEKERS

3. NAMEN DRANKJES &
    AANTAL TELRAMEN

Enschede
FabLab

koffie
thee

warme choco
café choco
café crème

espresso
espressochoc

012345678

koffie
thee

warme choco
café choco
café crème

espresso
espressochoc

Enschede
FabLab

HET EINDRESULTAAT:

1 2 3 4 5 6 7 8 



DE HYBRIDE TECHNIEK IS EEN COMBINATIE VAN ONTWERPEN  

OP DE COMPUTER EN HANDMATIG TEKENEN/KLEUREN. DEZE  

TECHNIEK WORDT STEEDS MEER TOEGEPAST DOOR BIJVOORBEELD 

ARCHITECTEN EN ONTWERPERS. DE NIEUWE TALENS ECOLINE  

BRUSH PENS ZIJN BIJZONDER GESCHIKT VOOR DEZE TECHNIEK.

EEN ZEER EENVOUDIGE VERSIE VAN DE HYBRIDE TECHNIEK IS EEN  

AFBEELDING VAN INTERNET PRINTEN, INKLEUREN EN BEWERKEN.

BIJ DEZE OPDRACHT MAKEN WE GEBRUIK VAN DEZE EENVOUDIGE  

HYBRIDE TECHNIEK.

HYBRIDE TECHNIEK 
MET ECOLINE
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royaltalens.com

R
O
Y
A
L
 
T
A
L
E
N
S

STAP 1 > Zoek een leuke tekening of afbeelding op het Internet

STAP 2 > Print de afbeelding, al dan niet vergroot of verkleind

STAP 3 > Kleur de tekening in met de Ecoline Brush Pens

STAP 4 > Maak een scan van de tekening en sla deze op op de computer

STAP 5 > Bewerk de tekening nu op de computer door deze te  

dupliceren, te vergroten of een deel van de tekening te ‘knippen’

STAP 6 > Maak een print van de tekening

- De transparante kleuren geven de mooiste resultaten bij gebruik op wit 

of zeer licht papier; dit kan tekenpapier, karton of aquarelpapier zijn. 

- De kleurintensiteit kan worden verminderd door verdunning met water 

of met de Brush Pen blender.

- De droogtijd is kort. Talens Ecoline droogt niet watervast op. Door wat 

droog is opnieuw nat te maken, kan altijd ‘verder’ worden gewerkt.  

- Voor optimaal kleurbehoud adviseren wij originele werkstukken in  

een map te bewaren.

DE ECOLINE BRUSH PENS 
BEVATTEN TALENS ECOLINE 
IN EEN GECONCENTREERDE 

SAMENSTELLING



DIY VREEMDE 
VOGELS MET 
SILK CLAY EN 
BETONPASTA

DIT IS EEN DIY STEP BY STEP  

INSTRUCTIE VOOR HET MAKEN 

VAN EEN VOGEL OP EEN VOET. 

GEBRUIKTE MATERIALEN

- Styropor bal

- Silk Clay wit

-  Houten stok

-  Betonpasta / Hobbybeton

-  Materialen naar eigen keuze,  

zoals ijzerdraad, knopen,  

houten kralen, etc.

STAP 1 > Archeologen graven in de grond  
naar sporen uit het verleden. Regelmatig  
ontdekken ze overblijfselen van vogels die  
eeuwen geleden hebben geleefd. Aan de hand  
van deze fossielen maken ze een beeld van hoe  
de dieren er hebben uitgezien. Ook biologen  
laten zich graag verrassen door diep in de  
regenwouden een nieuwe vogel(soort) te ont- 
dekken. Alle nieuwe vondsten brengen ze in  
kaart door de vogels precies te tekenen en te 
beschrijven. 

In de schilderwerken van Jeroen Bosch kun je 
niet om de duizenden dieren heen. Hij schilderde 
inheemse dieren, exotische dieren en fantasie-
dieren. Vaak symboliseren deze fabeldieren 
menselijke eigenschappen zoals wellust,  
hebberigheid en losbandigheid, maar vooral  
hoe mooi en wonderlijk de wereld is gemaakt.

Bepaal de eigenschappen/kenmerken van  
de vogel. Werk je een bestaande vogel uit of  
een fantasievogel? Maak een schets van de vogel.
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www.cchobby.nl
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STAP 2 > De basis van de vogel is een bal  
van styropor. Maak de vogel verder ruimtelijk  
door de vogel elementen van Silk Clay te geven.  
Laat de Silk Clay 24 uur drogen.

STAP 3 > Giet een bijpassende voet van  
beton voor de vogel. Bereken de juiste grootte  
van de voet, zodat de vogel stabiel blijft staan. 
Gebruik 1 deel water op 10 delen hobbybeton.

STAP 4 > Werk de vogel af met betonpasta. 
Breng eerst een basislaag aan over de Silk Clay 
op de styroporbal. Laat drogen. Breng vervolgens 
een grovere laag betonpasta aan met een grotere 
kwast of een spatel. Laat weer drogen. Breng ver-
volgens eerst het lichte lasur aan en vervolgens 
het donkere lasur om het betoneffect te krijgen.

STAP 5 > Vervolmaak de vogel met  
verschillende soorten materialen die  
verschillende eigenschappen van de vogel  
symboliseren.
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ONDERZOEK
ONTDEK
ONDERNEEM

ONTWERP JIJ EEN 
NIEUW MILITAIR VOERTUIG?

JE KENT ZE VAST WEL, DE GEPANTSERDE LEGERGROENE VOERTUIGEN  

VAN DEFENSIE. DE KRIJGSMACHT MOET ONDER UITEENLOPENDE  

OMSTANDIGHEDEN EN IN VERSCHILLENDE TYPEN MISSIES OPEREREN.  

STEEDS MEER CONFLICTEN SPELEN ZICH AF IN STEDEN.

OM MILITAIREN IN DEZE OMSTANDIGHEDEN VEILIG HUN WERK TE  

LATEN DOEN, ZIJN ER SPECIALE VOERTUIGEN NODIG DIE VANUIT  

ZEE EN VANUIT DE LUCHT KUNNEN WORDEN INGEZET IN DE STAD. 

DAARNAAST MOET HET VOERTUIG EEN VRIENDELIJKE UITSTRALING 

HEBBEN NAAR DE BEVOLKING. DAAR LIGT DE UITDAGING VOOR JOU!

OPDRACHT > ONTWERP JIJ EEN NIEUW 
MILITAIR VOERTUIG DAT OP VERSCHILLENDE 
MANIEREN INZETBAAR IS?S

T
IC

H
T
IN

G
 
T
E
C
H
N
IE

K
P
R
O
M

O
T
IE



techniekpromotie.nl
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De gehele lesbrief vindt u op eurekacup.nl of download deze met onder-

staande QR-code: Http://eurekacup.nl/wp-content/uploads/2016/09/ 

EC16-MVD-opdracht-V8-PK-STEAMdag.pdf

DE ONTWERPCYCLUS
Voordat je een ontwerp gaat maken van een multifunctioneel militair 

voertuig, is het belangrijk dat je eerst een uitgebreid vooronderzoek  

doet. Je doorloopt stap voor stap de ontwerpcyclus waardoor  

problemen, eisen en oplossingen overzichtelijk en duidelijk worden.  

De informatie die uit je vooronderzoek naar voren komt, heb je nodig  

voor je uiteindelijke ontwerp.



HOI, DIT IS BOY!

BOY VISSERS IS DE EXPERIMENTEER- 

EXPERT VAN QUEST JUNIOR. HIJ IS 

OOK LERAAR BIOLOGIE EN DOL OP 

PROEFJES DOEN. EN HET LEUKST 

VINDT HIJ HET ALS HET ALLEMAAL 

ANDERS LOOP DAN HIJ EERST HAD 

BEDACHT. VERRASSING! 

DOE JE OOK MEE?

Eindelijk mag je eens spelen met je eten!
We gaan plastic maken van twee simple dingen: 
melk en azijn.

DIT HEB JE NODIG:

- Theekopje

- Pannetje

- Zeef

- Theelepeltje

- Pollepel

- Azijn 

- Melk

- Bakje

PROEFJE
PLASTIC MAKEN

Q
U
E
S
T
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STAP 1 > 

Verwarm een kopje halfvolle melk in een pan  

op een laag vuurtje. De melk moet warm  

worden, maar mag niet koken.

STAP 2 >

Roer een stuk of vier theelepels azijn door  

de warme melk. De melk zal nu gaan schiften.

STAP 3 >

Giet de inhoud van de pan voorzichtig door  

een zeef. Doe de klontjes in een bakje.

STAP 4 >

De klontjes lijken wel van rubber! Zet ze een 

uurtje weg, druk ze dan een beetje uit en giet  

het vocht af.

STAP 5 >

Als je ‘rubber’ droog genoeg is, kun je het  

kneden in een figuur. Wéér laten drogen en  

dan kun je het zelfs verven.

WAT IS ER GEBEURD?

In melk zit het eiwit caseïne. Als je melk zuur maakt met azijn, 

dan lost dat eiwit niet meer goed op: je krijgt die witte brokjes. 

De caseïne is nu nog kneedbaar. Maar als het eiwit droogt, 

wordt het hard en lijkt het echt op plastic. Als je melk te lang 

bewaart, gebeurt eigenlijk hetzelfde. Dan maken bacteriën de 

melk zuur en gaat hij dus ook klonteren.



DIT IS EEN DOE-HET-ZELF PROTOCOL  

VOOR HET MAKEN VAN EEN CAMERA  

OBSCURA. HET IS EEN VOORLOPER  

VAN DE FOTOCAMERA, ALS JE ER- 

DOORHEEN KIJKT WORD DE BUITEN- 

WERELD IN DE KOKER OP Z’N KOP  

GEPROJECTEERD. DOOR DE KOKER  

TE SCHUIVEN KAN JE HET BEELD  

SCHERPSTELLEN.

MATERIALEN

- Schaar  - Naald

- Kwast - Powertape

- 1 smallere wc-rol - 1 wc-rol

- Aluminiumfolie - Gesso

- Overtrekpapier - Fixeerspray

- Faber Castell Pitt artist pennen

- Faber Castell Gelatos metallic

DIY CAMERA 
OBSCURA MET 
FABER CASTELL
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STAP 1 > 
Pak de smalle wc-rol en zet  
deze op het overtrekpapier.  
Trek de omlijning over.

STAP 2 >
Trek strepen vanuit de cirkel  
naar de rand van het papier en 
knip de lijntjes tot de cirkelrand.  
Vouw deze daarna naar binnen toe.

STAP 3 >
Leg de brede wc-rol op het aluminium-
folie en trek deze over. Knip een rand  
van ongeveer een centimeter langs  
de cirkel.



faber-castell.com
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STAP 4 >
Bestrijk beide wc-rollen met een laag 
Gesso en laat dit drogen.

STAP 5 >
Plaats het overtrek papier op de smalle  
wc-rol en plak deze vast met een stuk  
Powertape.

STAP 6 >
Plaats het aluminiumfolie op de brede  
wc-rol en plak deze vast met een stuk  
powertape.

STAP 7 >
Prik met een naald een gaatje in het  
midden van het aluminiumfolie.

STAP 8 >
Breng de Gelatos aan op de rol, en veeg 
deze uit met je vinger. Er kunnen  
verschillende kleurlagen worden aan-
gebracht om bv. kleuren te mengen.

STAP 9 >
Met de Pitt Artist pennen kun je de  
camera obscura naar wens verder  
vormgeven.

STAP 10 >
Fixeer de wc-rollen, laat deze drogen  
en schuif de smalle wc-rol in de grote.



GREENSCREEN (CHROMAKEY) 

FOTOGRAFIE EN VIDEO BESTAAT AL 

EEN TIJDJE, WE KENNEN HET VAN 

DE WEERMAN OF -VROUW DIE VOOR 

EEN GROEN SCHERM PRESENTEERT, 

TERWIJL DE KIJKER THUIS 

DE WEERKAART TE ZIEN KRIJGT.

Het is leuk om in de klas te vertellen 
hoe dit proces in zijn werk gaat:  
Wat is het doel van het vervangen  
van het groen in beeld door een ander  
beeld, waardoor het lijkt alsof het  
groene vlak een weerkaart is?

HOE GAAT DAT? 
Een beeld op een computer is opgebouwd uit kleine puntjes: pixels.  
De kleur van een pixel wordt bepaald door drie basiskleuren: Rood  
Groen en Blauw (RGB). Elke van die kleuren krijgt een waarde van 0-255.  
Als de waarde van de groene pixels boven een bepaalde waarde uit komt  
dan is de pixel grotendeels groen. De computer vervangt de groene pixels 
door een pixel die op dezelfde plek staat in een ander plaatje. Dat gebeurt 
vrij snel: een plaatje dat is opgebouwd uit 1.024 pixels breed bij 768 pixels 
hoog bevat maar liefst 786.432 pixels! Al die pixels worden langsgelopen  
om naar de waarde van het groen te kijken. Een computer kan dit bij- 
voorbeeld 15 tot 23 keer in 1 seconde doen. Allemaal leuk, dat groen  
omzetten in een plaatje, maar wat kun je ermee in de klas?

GREENSCREEN 
GEBRUIKEN 
IN HET ONDERWIJS
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magicshoot.nl 
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OVER MAGICSHOOT
MagicShoot is een bedrijf dat greenscreen evenementfotografie en video inzet tijdens beurzen,  
feesten en evenementen en ook enkele vaste opstellingen heeft staan, bijvoorbeeld bij Royal Flora  
Holland in Aalsmeer (grootste bloemenveiling ter wereld met 85.000 bezoekers per jaar). 

  Succes met het toepassen 
van deze leuke techniek in de klas!

HANDS-ON OPDRACHT

Vertaal deze toepassing naar het niveau van de leerlingen,  

laat ze een verhaallijn bedenken en uitwerken in een paar scenes.  

Laat ze drie achtergronden bedenken en maken waar het verhaal  

zich tegen afspeelt en laat ze daarna het filmpje opnemen en  

het geluid en eventueel voice over inspreken. Zorg ervoor dat ze  

het compact en realiseerbaar houden. Stopmotion kost erg veel  

tijd, dus kies voor een eenvoudig verhaal met heldere scenes.

Op de NOT van 2015 konden leerlingen een week lang een mini green- 
screen gebruiken om met een doos LEGO een verhaal te vertellen in  
een stopmotionfilmpje. Bij stopmotion wordt er een filmpje gemaakt door 
steeds 1 beeldje te fotograferen en daarna iets aan de scene te wijzigen. 
Door dat snel achter elkaar af te spelen krijg je bewegend beeld.

De leerlingen konden met een iPad en de gratis applicatie Stop Motion  
Studio (met daarin de optie greenscreen van 0,99 euro) een filmpje  
maken. Daarbij gebruikten ze LEGO® Education StoryTales. Onderdeel  
van de opdracht kan zijn om zelf eerst mooie achtergronden te tekenen  
of schilderen. 

De Stop Motion Studio applicatie kan ook gebruikt worden met een iets  
groter greenscreen, waar leerlingen zelf op kunnen staan. Om goed te  
kunnen greenscrenen is het van belang dat je genoeg licht gebruikt,  
waarbij je wat licht op de achtergrond schijnt en wat licht op je onderwerp. 
Het licht op de achtergrond moet de schaduwen wegnemen van het  
voorgrondlicht. Op die manier krijg je een mooi uitgelicht groen scherm  
dat goed ‘keyed’. Met een groot groen doek en 4 daglichtlampen op statief 
kom je al een heel eind!

Om video te maken met greenscreen kan je de chromakeyers in Final Cut 
Pro gebruiken, dat is een professioneel video-edit programma van Apple.



LEREN MET JE HART, JE HOOFD EN JE HANDEN IS EEN STEAM- 

METHODIEK DIE ALS VANZELFSPREKEND IN HET ONDERWIJS  

WORDT INGEZET. ZELF DOEN, EXPERIMENTEREN, FOUTEN  

MAKEN EN DAAR SAMEN VAN LEREN IS HEEL HERKENBAAR.

Dat de methodiek naast technische vaardigheden ook communicatieve  

en andere cognitieve vaardigheden helpt ontwikkelen is misschien  

nog wat minder bekend. Zo kan het ook het taalvermogen stimuleren.  

Spelend leren, creativiteit, samenwerken, doen en reflecteren zijn  

de belangrijkste kenmerken. Kortom: werk je aan STEAM, dan ontwikkel 

je een groot aantal essentiële vaardigheden en krijg je inzicht in kennis 

waar je een leven lang gebruik van maakt.

Probeer het zelf met de opdracht op de achterzijde van deze kaart. Het is 

een opdracht uit een serie die ontwikkeld is door de LEGO® Foundation.

LEREN MET 
JE HART 
JE HOOFD 
EN JE HANDEN
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Veel plezier!

 

 

Een kloof overbruggen
Herhaal stap 1-4, maar vraag de leerlingen
deze keer een gat van 10 cm tussen twee
stoelen te overbruggen. 
5. Werkt hun eerste plan voor een brug

nu nog steeds? Wat zouden ze willen
veranderen?

Begeleidende vragen
•  Hoe zou je het model van jullie brug

langer en lichter kunnen maken?

De brug naar verhalen
Doe eerst stap 1-4 van deze opdracht.
5. Verbind de bruggen nu met een verhaal

dat je met de leerlingen hebt gelezen of
laat ze zelf een verhaal verzinnen.

Begeleidende vragen
•  Wat gebeurt er op of bij de brug in het

verhaal? Zouden we dat kunnen
uitbeelden?

Bruggen bouwen

Wat leerlingen leren en ervaren:
Gemotiveerd op creative wijze problemen oplossen
Met elkaar afspreken hoe een probleem op te lossen
Onderbouwde beslissen te nemen

10-20

10-20

30-40

Voor deze activiteit heb je per leerling de zes DUPLO stenen 
nodig die op de voorkant van deze STEAM moet je doen kaart 
staan afgebeeld. 

Basis activiteit

Bespreek met de leerlingen het concept van een brug en hoe 
dat werkt. Gebruik er afbeeldingen van verschillende bruggen 
bij.

4.

3.

2.

1.

•
•
•
•

•

•

Vraag de leerlingen nu om in groepjes van vier door het 
combineren van hun stenen verschillende oplossingen te 
vinden om een brug over een rivier te bouwen. (Gebruik een 
blauw stuk papier op de vloer als de rvier.)
Vraag de leerlingen nu om samen met één plan te komen om 
een brug te bouwen.

Begeleidende vragen
Hoe kun je de benodigde lengte van de brug meten?
Hoe zorg je er voor dat de brug ook stevig en stabiel wordt?
Wat gebeurt er als de brug te zwaar wordt?
Hoe verdeel je de taken in jullie groep?

Geef de leerlingen wat tijd om hun plan ook uit te voeren en 
de brug te bouwen. Waarschuw wanneer de tijd bijna om is.

Test nu de sterkte van iedere brug, bijvoorbeeld door de 
leerlingen er boeken op te laten leggen.

Begeleidende vragen:
Werkte jullie plan? Of heb je het toch nog aangepast terwijl 
jullie bezig waren?
Hoe hebben jullie samen gewerkt?

Met dank aan:



Meer weten over de methodiek of nog meer van deze activiteiten voor in de klas?

playlearnchange.nl

P
L
A
Y
 
L
E
A
R
N
 
C
H
A
N
G
E

WAT LEERLINGEN LEREN EN ERVAREN: 
- Gemotiveerd op creatieve wijze problemen oplossen.
- Met elkaar afspreken hoe een probleem op te lossen.
- Onderbouwde beslissingen nemen.

Voor deze activiteit heb je per leerling de zes DUPLO®-stenen nodig die  
op de voorkant van deze kaart staan afgebeeld.

BASISACTIVITEIT
Bespreek het concept van een brug en hoe dat werkt. Gebruik er  
afbeeldingen van verschillende bruggen bij.

1. Vraag de leerlingen nu om in groepjes van vier door het combineren  
van hun stenen verschillende oplossingen te vinden om een brug  
over een rivier te bouwen. Gebruik een blauw stuk papier op de vloer  
als de rivier.

2. Vraag de leerlingen nu gezamenlijk een plan te presenteren om  
een brug te bouwen.

 Begeleidende vragen:
 - Hoe kun je de benodigde lengte van de brug meten?
 - Hoe zorg je er voor dat de brug ook stevig en stabiel wordt?
 - Wat gebeurt er als de brug te zwaar wordt?
 - Hoe verdeel je de taken in die groep?
3. Geef de leerlingen wat tijd om hun plan uit te voeren en de brug  

te bouwen. Waarschuw wanneer de tijd bijna om is.
4. Test nu de sterkte van iedere brug, bijvoorbeeld door de leerlingen  

er boeken op te laten leggen.
 Begeleidende vragen:
 - Werkte jullie plan? Of heb je het toch nog aangepast terwijl jullie  

 bezig waren?
 - Hoe hebben jullie samengewerkt?
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Begeleidende vragen
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langer en lichter kunnen maken?

De brug naar verhalen
Doe eerst stap 1-4 van deze opdracht.
5. Verbind de bruggen nu met een verhaal

dat je met de leerlingen hebt gelezen of
laat ze zelf een verhaal verzinnen.

Begeleidende vragen
•  Wat gebeurt er op of bij de brug in het

verhaal? Zouden we dat kunnen
uitbeelden?

Bruggen bouwen

Wat leerlingen leren en ervaren:
Gemotiveerd op creative wijze problemen oplossen
Met elkaar afspreken hoe een probleem op te lossen
Onderbouwde beslissen te nemen

10-20

10-20

30-40

Voor deze activiteit heb je per leerling de zes DUPLO stenen 
nodig die op de voorkant van deze STEAM moet je doen kaart 
staan afgebeeld. 

Basis activiteit

Bespreek met de leerlingen het concept van een brug en hoe 
dat werkt. Gebruik er afbeeldingen van verschillende bruggen 
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Vraag de leerlingen nu om in groepjes van vier door het 
combineren van hun stenen verschillende oplossingen te 
vinden om een brug over een rivier te bouwen. (Gebruik een 
blauw stuk papier op de vloer als de rvier.)
Vraag de leerlingen nu om samen met één plan te komen om 
een brug te bouwen.

Begeleidende vragen
Hoe kun je de benodigde lengte van de brug meten?
Hoe zorg je er voor dat de brug ook stevig en stabiel wordt?
Wat gebeurt er als de brug te zwaar wordt?
Hoe verdeel je de taken in jullie groep?

Geef de leerlingen wat tijd om hun plan ook uit te voeren en 
de brug te bouwen. Waarschuw wanneer de tijd bijna om is.

Test nu de sterkte van iedere brug, bijvoorbeeld door de 
leerlingen er boeken op te laten leggen.

Begeleidende vragen:
Werkte jullie plan? Of heb je het toch nog aangepast terwijl 
jullie bezig waren?
Hoe hebben jullie samen gewerkt?

Met dank aan:
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BRUGGEN BOUWEN

EEN KLOOF OVERBRUGGEN
Herhaal stap 1-4, maar vraag de leerlingen deze  
keer een gat van 10 cm tussen twee stoelen te  
overbruggen. 
5. Werkt hun eerste plan voor een brug nu nog steeds? Wat zouden 

ze willen veranderen?
Begeleidende vragen:
-  Hoe zou je het model van jullie brug langer en lichter kunnen maken?

DE BRUG NAAR VERHALEN
Doe eerst stap 1-4 van deze opdracht.
5. Verbind de bruggen nu met een verhaal dat je  

met de leerlingen hebt gelezen of laat ze zelf  
een verhaal verzinnen.

Begeleidende vragen:
-  Wat gebeurt er op of bij de brug in het verhaal? Zouden we dat 

kunnen uitbeelden?



DEZE LES GAAT OVER DE REIS NAAR  

MARS IN HET BIJZONDER, MAAR OOK  

OVER HET HEELAL ONTDEKKEN. DE LES BESTAAT UIT VER- 

SCHILLENDE COMPONENTEN WAARIN VIRTUAL REALITY EN  

AUGMENTED REALITY EEN BELANGRIJKE ROL SPELEN.  

DE BEMANDE REIS NAAR MARS IS NOG TOEKOMSTMUZIEK,  

MAAR IN DEZE LES GAAN WE MET HELE MODERNE TOOLS  

OP ONTDEKKINGSTOCHT. DE KINDEREN GAAN WERKEN IN  

GROEPJES. ELK ONDERDEEL KAN IN DE LES AAN BOD  

KOMEN. JE KUNT DE LES OP VERSCHILLENDE DAGEN GEVEN  

IN DE VORM VAN ROULATIE.

LEERDOELEN
Je leert de planeet Mars kennen. Waarom zijn wij mensen zo geob- 
sedeerd door deze rode planeet? Je leert de verschillende soorten  
ruimtevaartuigen kennen met de verschillende unieke functies.  
Omdat elke opdracht een presentatievorm heeft, leer je van elkaar.  
Dit kan je vervolgens gebruiken bij de opvolgende opdrachten. 

BENODIGDHEDEN
Hardware
4 virtual reality brillen + telefoons
4 tablets (android of IOS)
Digibord/touchscreen
Tekenbenodigdheden
Downloads 
Augmented reality: Spacecraft 3D van Nasa (Android of IOS)
Virtual reality (openen in de YouTube app):
Airbus VR Experience – Mars 360 Release https://www.youtube.com/
watch?v=sjMuAFxFu6U
NASA Curiosity Mars Rover
https://www.youtube.com/watch?v=ME_T4B1rxCg

AANPAK
De klas moet in groepjes verdeeld worden. Waarschijnlijk zijn groepjes  
van 4 het beste, omdat er samengewerkt moet worden. Ook moeten  
de leerlingen samenwerken met het materiaal, om de wachttijd te  
verminderen. 

De kinderen krijgen in totaal 3 opdrachten. Probeer de onderdelen voor  
de les eerste zelf, om vertraging tijdens de les te voorkomen.

MARS 
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Opdracht 1
Kennis opdoen
Wat weet je op dit moment over Mars? Kunnen we Mars leefbaar maken? 
En hoe zien die nederzettingen er dan uit? Hoe lang zijn we eigenlijk  
onderweg om er te komen en zijn we er al eens geweest met ruimte- 
vaartuigen? En hoe zit het eigenlijk met de zwaartekracht en atmosfeer?

Gebruik de tablets om informatie op te zoeken. Ga naar kahoot.it om  
een quiz te maken. Laat de groepjes samenwerken om de quizvragen  
te beantwoorden. Hiervoor heb je een touch-screen/digibord en  
e tablets nodig. 

Opdracht 2
Mars ruimtevaartuigen (Augmented reality)
Tijdens deze opdracht gaan we kijken welke ruimtevaartuigen al richting 
Mars zijn gegaan. 

Om daadwerkelijk de Mars ruimtevaartuigen tot leven te wekken hebben 
we targets nodig: jpl.nasa.gov/apps/images/3dtarget.pdf. Print in kleur  
en knip uit. Scannen is het mooist met een tablet. Sommige ruimtevoer- 
tuigen kunnen bestuurd worden.
Scan met behulp van de app Spacecraft 3D de afbeelding. Elk groepje  
kiest een uniek Mars ruimtevaartuig (Curiosity, Maven, Mars Reconnais-
sance Orbiter, Mars Exploration Rover of de Mars Odyssey). Bestudeer  
dit ruimtevaartuig en beschrijf waarom het ruimtevaartuig uniek is en 
waarvoor hij gebruikt wordt. 

Maak een presentatie over het ruimtevaartuig in PowerPoint of Prezi en 
presenteer dit aan de andere groepen.

Opdracht 3
Mars landing (Virtual reality)
Als je een Marslander hebt, moet deze uiteraard landen. Kijk met behulp 
van de Virtual Reality bril om de beurt het YouTube filmpje Airbus VR  
Experience - Mars 360 Release in de YouTube app. Je landt op Mars en 
maakt een tochtje. 
Beschrijf hoe je een Marslanding voor je ziet. Hoe zouden er mensen  
veilig kunnen landen op deze planeet? Bedenk dat de astronauten  
voldoende eten en drinken en veel bouwmateriaal nodig zullen hebben.  
Dit vereist een best groot landingsvoertuig. Tijdens de vorige presentatie  
heb je de verschillende eigenschappen gezien. Ontwerp, beschrijf en  
teken een uniek ruimtevaartuig voor deze reis met eigenschappen die je  
in opdracht 2 hebt gezien. 

Maak hierover een presentatie in PowerPoint of Prezi en presenteer dit  
aan de andere groepen.

VOOR HET DIGIBORD
Mars op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=et_vbw8gu6Q 
360 graden film: https://www.youtube.com/watch?v=vFhBAQiXlpg



LEERLINGEN ONDERZOEKEN DE RELATIE TUSSEN GELUID  

EN TRILLINGEN DOOR HET GEDRAG VAN SUIKERKORRELS OP  

EEN GESPANNEN BALLON TE OBSERVEREN. HEB JE MUZIEKLES  

OP SCHOOL? SPEEL JE ZELF EEN INSTRUMENT? MUZIEK IS  

EEN VORM VAN GELUID, EN GELUID IS WEER EEN TRILLING.  

IN DEZE UITDAGING ONDERZOEK JE DE RELATIE TUSSEN GELUID 

EN TRILLING. 

DOELSTELLING
De leerlingen: 
- ontdekken de relatie tussen geluid en trilling
- leren hoe je geluid kunt beschrijven
- onderzoeken hoe verschillende geluiden het gedrag van de korrels  

beïnvloeden.

HANDIGE MATERIALEN
- ballonnen - elastieken - fijne korrels (bijvoorbeeld suiker, rijst of  
zand) - bekers (papier of plastic) - lucifers - touw - schaar - stemvork  
of luidspreker - trommel of gitaar

SLEUTELWOORDEN
- geluid: trilling van de lucht
- trillen: snel heen en weer bewegen
- hoog: een hoog geluid komt voort uit een snelle trilling
- laag: een laag geluid komt voort uit een langzamer trilling
- frequentie: snelheid waarmee iets trilt. Een frequentie wordt uitgedrukt 

in hertz, dat zijn het aantal trillingen per seconde. 

VOORBEREIDING (30 MINUTEN)
Lees de lesbrief en de achtergrondinformatie goed door.  
Verzamel de bovengenoemde materialen. 

INTRODUCTIE
Bespreek de uitdaging met de leerlingen. Vraag aan de leerlingen of ze 
weten wat geluid is. Hoe komt het geluid van bijvoorbeeld een luidspreker 
bij je oor? Bekijk samen met de leerlingen het volgende filmpje:  
http://www.schooltv.nl/video/geluid-hoe-werkt-het/#q=geluid%20trilling. 
Laat daarna de leerlingen in groepjes een woordweb maken over geluid. 
Bespreek tenslotte plenair wat ze opgeschreven hebben. Bespreek termen 
als hard, zacht, hoog en lag. Bespreek ook met de leerlingen hoe je een 
trilling kunt beschrijven.

ONTDEK HET ZELF
UITDAGING 
DANSENDE KORRELS
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VERKENNING (15 MINUTEN IN TWEETALLEN – DOCENT ALS COACH)
Leerlingen onderzoeken verschillende geluidsbronnen. Kunnen ze het  
geluid naast horen ook voelen? Laat de leerlingen (voorzichtig) voelen aan 
een luidspreker, de snaar van een gitaar of een trillende stemvork.  
Wat merken ze? Laat de leerlingen daarna ook een touwtelefoon maken 
(zie http://www.proefjes.nl/proefje/081). Waarom kun je elkaar met  
een touwtelefoon goed horen als het touwtje strak staat, maar niet als  
het slap hangt?

ONDERZOEK OPZETTEN EN UITVOEREN (15 MINUTEN – IN GROEPJES 
VAN 2 – ZELFSTANDIG WERKEN, DOCENT ALS COACH)
Laat de leerlingen in groepjes van twee werken. Elk groepje krijgt een  
beker en een ballon om eroverheen te spannen. Laat de leerlingen van  
tevoren bedenken hoe ze denken dat de korreltjes op hun vlies zullen  
reageren op verschillende geluiden. Vraag de leerlingen ook om hun  
hypothese op te schrijven. Laat de leerlingen dan het gedrag van de korrel-
tjes suiker op hun ballon observeren. Vraag bijvoorbeeld aan de leerlingen: 
- Bewegen de korrels op dezelfde manier bij een hard en een zacht geluid? 
- Springen de korrels altijd even hoog? 
- Springen de korrels altijd even snel? 
Laat de leerlingen hun observaties noteren. De leerlingen mogen zelf 
kiezen hoe ze dit doen: bijvoorbeeld door tekeningen te maken van de 
verschillende situaties, of door het gedrag van de korreltjes in een tekst 
te beschrijven. Let op! Het is belangrijk dat de ballon strak over de beker 
heen getrokken is om goed mee te trillen. 

CONCLUSIE TREKKEN (15 MINUTEN – KLASSIKAAL)
Bespreek met de leerlingen hoe de suiker op de ballon zich gedraagt. 
Beweegt het bij alle geluiden op dezelfde manier? Wat gebeurt er als het 
geluid harder of juist zachter is? En bij hoge en lage tonen?

PRESENTEREN (15 MINUTEN – KLASSIKAAL)
De leerlingen presenteren hun bevindingen. Wat weten ze nu over geluid 
dat ze hiervoor nog niet wisten? En wat zouden ze nog meer willen weten 
over geluid?

ACHTERGRONDINFORMATIE > Geluid is een trilling van de lucht.  
Die trilling verspreidt zich door de lucht. Als hij bij je oren aankomt,  
hoor je iets. De gespannen ballon over het bekertje is een goed model  
van het trommelvlies van je oor: de trillende lucht brengt het vlies in  
beweging. Door de trillende ballon gaan de korrels op de ballon ook  
bewegen. Bij een hard geluid springen de korrels hoger. Bij een hoog  
geluid springen de korrels sneller, bij een laag geluid langzamer.  
In je oor, geeft je trommelvlies de trilling weer door aan je middenoor, 
waardoor het signaal uiteindelijk bij je hersenen terecht komt.

techyourfuture.nl
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