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1. Inleiding tot de MAKER lessen

De LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 MAKER lessen zijn ontwikkeld om leerlingen uit
de onderbouw van het middelbaar onderwijs te motiveren en bij de les te betrekken door
met behulp van gemotoriseerde modellen en eenvoudig programmeren hun interesse te
wekken voor ontwerpen, techniek en programmeren.
Elke les start met een aantal instructies als uitgangspunt. Op de open probleemstellingen
zijn een onbeperkt aantal antwoorden mogelijk en de leerlingen kunnen met vele
creatieve oplossingen komen bij het schetsen, bouwen en uittesten van de prototypes
van hun ontwerpen.
De taak van de leerkracht in deze lessen is de leerlingen de hulpmiddelen en nodige
vrijheid aan te reiken om een probleem te verkennen en te definiëren, een oplossing te
bedenken en te delen wat ze hebben gemaakt.
Gebruik je creativiteit om deze activiteiten aan te passen aan de behoeften van
je leerlingen.

om de
n de leerkracht
"Het is de rol va
scheppen,
te
it
ite
tiv
or crea
voorwaarden vo
is over te
nt-en-klare kenn
in plaats van ka
brengen."

rt

- Seymour Pape

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.

3

Tips voor gebruik in de klas
Benodigde materialen
• LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 basisset
• Lesplan voor elke activiteit
• Leerlingenwerkblad voor elke activiteit
• Inspirerende plaatjes voor elke activiteit
• Materialen die al in je klaslokaal beschikbaar zijn om modellen te maken
Hoeveel tijd heb je nodig?
Elke les duurt 90 minuten. Als je werkt met kortere lestijden, kun je de les opsplitsen in
twee sessies van 45 minuten.
Voorbereiding
Het is belangrijk om groepjes te maken. Groepjes van twee werkt het beste. Zorg ervoor
dat elke leerling een exemplaar heeft van het leerlingenwerkblad om hun ontwerpproces
vast te leggen, of laat hen het ontwerptraject documenteren op de manier die ze zelf
verkiezen. Ze hebben ook de LEGO MINDSTORMS Education EV3 basisset nodig (één set
per twee leerlingen wordt aanbevolen).

Het LEGO® Education MAKER (ontwerp)proces
Het probleem definiëren
Het is belangrijk dat de leerlingen een echt probleem definiëren om op
te lossen of een nieuwe mogelijkheid vinden om iets vanaf het begin
te ontwerpen. De Connect afbeeldingen zijn bedoeld om leerlingen te
helpen nadenken over het ontwerpen van hun oplossingen. In deze fase
van het proces is het belangrijk dat je geen voorbeelden laat zien van de
eindoplossing of een andere mogelijke oplossing.
Brainstormen
Brainstormen is een actief onderdeel van het creatieproces. Sommige
leerlingen vinden het gemakkelijker om hun gedachten te verkennen door te
knutselen (praktische experimenten) met de LEGO® stenen, terwijl anderen
liever schetsen en aantekeningen maken. Groepswerk is essentieel, maar het
is belangrijk dat leerlingen eerst individueel werken alvorens ze hun ideeën
delen met hun groep.
Definieer de ontwerpcriteria
Om discussies te voeren en tot een akkoord te komen over de beste
oplossingen voor het bouwen, moet er vaak heel wat onderhandeld worden
en zijn er, afhankelijk van de vaardigheden van de leerlingen, verschillende
technieken nodig. Voorbeeld:
• Sommige leerlingen kunnen goed tekenen.
• Anderen bouwen een onderdeel van een model en beschrijven vervolgens wat
ze bedoelen.
• Nog anderen zijn bijvoorbeeld goed in het omschrijven van een strategie.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
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Tips voor gebruik in de klas

Stimuleer de leerlingen om openlijk alles te delen wat in hen opkomt, hoe
abstract het misschien ook klinkt. Wees actief in deze fase en zorg ervoor
dat de ideeën die door de leerlingen worden gekozen, haalbaar zijn.
Het is belangrijk dat de leerlingen duidelijke ontwerpcriteria vaststellen. Zodra
een oplossing voor het probleem is gevonden, grijpen de leerlingen terug
op deze criteria, die vervolgens de basis vormen om te testen hoe goed hun
oplossing werkt.

Voorbeelden van
ontwerpcriteria:
Het ontwerp moet...
Het ontwerp zou
moeten...
Het ontwerp kan…

MAKEN
De leerlingen moeten een van hun ideeën maken met behulp van de LEGO®
set en kunnen indien nodig ook andere materialen gebruiken. Als ze het
moeilijk vinden om hun idee te bouwen, moedig ze dan aan om de problemen
op te delen in kleinere stukken. Leg uit dat ze niet gelijk vanaf het begin
al de hele oplossing hoeven te bedenken. Vertel de leerlingen dat dit een
doorlopend proces is en dat ze hun idee moeten testen, analyseren en
aanpassen naarmate ze doorgaan.
Dit MAKER-proces betekent niet het volgen van een inflexibele reeks stappen.
Zie het meer als een reeks oefeningen.
Zo kan brainstormen bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen in het begin van
het proces. Het is echter ook mogelijk dat leerlingen moeten brainstormen
over ideeën wanneer ze manieren proberen uit te werken om hun idee te
verbeteren, of wanneer ze slechte testresultaten hebben en een onderdeel
van hun ontwerp moeten wijzigen.
De oplossing evalueren en aanpassen
Om de leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden
voor kritisch denken en communiceren, kan het nuttig zijn leerlingen uit
de ene groep de oplossing van een andere groep te laten observeren
en becommentariëren. Een beoordeling en opbouwende feedback van
medeleerlingen zorgen voor een verbetering van het werk van zowel
de leerlingen die de feedback geven als van de leerlingen die de
feedback krijgen.
De oplossing communiceren
Het leerlingenwerkblad is nuttig voor de basisdocumentatie van de activiteit.
De leerlingen kunnen er ook naar verwijzen tijdens een presentatie van hun
werk voor de klas. Je kunt het leerlingenwerkblad ook gebruiken als een
portfolio voor prestatie-evaluaties of voor zelfevaluatie van de leerlingen.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
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Poster voor in het klaslokaal

Het LEGO® Education MAKER
(ontwerp)proces

Het probleem definiëren

Brainstormen

Definieer de ontwerpcriteria

MAKEN

De oplossing evalueren en aanpassen

De oplossing communiceren
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Tips voor gebruik in de klas

Evaluatie
Waar vind ik de evaluatiematerialen?
Evaluatiematerialen zijn beschikbaar op de volgende pagina voor de eerste
drie projecten.
Welke leerdoelen worden beoordeeld?
De leerlingen gebruiken de beoordelingstabel van het leerlingenwerkblad voor het
beoordelen van hun werk volgens de leerdoelen. Elke tabel bevat vier niveaus: brons,
zilver, goud en platina. De bedoeling van de tabel is leerlingen helpen na te denken over
wat ze goed hebben gedaan op het gebied van de leerdoelen en wat ze beter zouden
kunnen doen. Elke tabel kan worden gekoppeld aan techniekgerelateerde leerdoelen.

Delen
We moedigen je aan om de projecten van je leerlingen te delen op sociale media via de
hashtag #LEGOMaker.

#LEGOMAKER

Leerlingen kunnen ook hun eigen projecten delen wanneer ze ouder zijn dan 13 jaar en
indien dat in overeenstemming is met de regels van de school/MAKER ruimte.
De MAKER activiteiten
Start je MAKER reis met de volgende drie activiteiten:
• Geluidsmachine
• Beveiligingsgadget
• Pop

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.
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Zelfevaluatie
Na(a)m(en):

Datum:

DOELEN

Maker taak:
Geluidsmachine
Ontwerpoplossingen

Maker taak:
Beveiligingsgadget

BRONS

ZILVER

GOUD

PLATINA

• We hebben één ontwerp
dat gebaseerd is op één
ontwerpcriterium en -idee
met succes gebouwd en
getest.

• We hebben met succes
twee ontwerpcriteria en
-ideeën gebruikt voor het
bouwen van een oplossing
voor het gedefinieerde
probleem.

• We hebben zilver gehaald
en hebben ons idee
verder verfijnd door het te
testen, aan te passen en
opnieuw te testen.

• We hebben goud gehaald
en met succes aan alle
drie de ontwerpcriteria
voldaan.

• We hebben het
ontwerpprobleem
begrepen.

• We hebben een
ontwerpprobleem
gedefinieerd en één
ontwerpcriterium en
-idee gebruikt om onze
oplossing te bouwen.

• We hebben zilver
gehaald en we hebben
twee ontwerpcriteria en
-ideeën gebruikt om onze
oplossing te bouwen.

• We hebben goud
gehaald en we hebben
drie ontwerpcriteria en
-ideeën gebruikt om een
effectieve oplossing te
bouwen.

• We hebben de
verschillende onderdelen
van ons ontwerp getekend
en gelabeld.

• We hebben brons gehaald
en hebben vastgesteld
waar de belangrijkste
onderdelen zich bevinden
die er verantwoordelijk voor
zijn dat ons ontwerp werkt.

• We hebben zilver
gehaald en een schema
bijgevoegd dat laat zien
hoe ons ontwerp werkt.

• We hebben goud gehaald
en aan de hand van een
omschrijving en schema
uitgelegd hoe ons nieuwe
ontwerp werkt.

Problemen definiëren

Maker taak:
Pop
Informatie verkrijgen,
evalueren en
communiceren

Opmerkingen:

Goed gedaan! Wat ga je nu maken?

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
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2. Lesplan: Geluidsmachine
Gebruik dit lesplan om het verloop van elke les te helpen structureren.
Leerdoelen
Na deze les hebben leerlingen:
• Het ontwerpproces gebruikt en begrepen.
• Een duidelijke ontwerpbehoefte gedefinieerd.
• Hun vermogen ontwikkeld om ontwerpoplossingen te testen en te verbeteren.
• Probleemoplossende en communicatieve vaardigheden ontwikkeld.
Tijdsduur
2 x 45 minuten (90 min.)
Voorbereiding
Zorg ervoor dat elke leerling een exemplaar heeft van het leerlingenwerkblad voor het
noteren van zijn/haar ontwerpproces. Ze hebben ook de LEGO® MINDSTORMS® Education
EV3 basisset nodig (één set per twee leerlingen wordt aanbevolen).
Andere benodigde materialen (optioneel)
Gebruik knutselmaterialen die je al hebt in de klas om de activiteit een extra dimensie te
geven. Enkele voorbeelden van materialen:
• Elastiekjes
• Pijpenragers
• Dun karton
• Stevig papier
• Dunne draad
• Dunne plastic vellen
• Gerecyclede materialen
• Schuimrubber
Procedure
Make a Sound Machine
Maker Connect

1. Inleiding/discussie
Deel de leerlingenwerkbladen uit en laat leerlingen de activiteit zelf interpreteren of
lees de MAKER Connect tekst voor om de context te schetsen.

Music is made up of a combination of sounds, notes and rhythm. A rhythm is a
regular movement or repeated pattern of movements that can be used in many
different ways. In mechanical machines, a rhythm can help keep a machine running
smoothly. It can also be used to generate different sounds in music.
Look at the photos below and answer the questions.
• What do you see?
• Can you see any new design opportunities?
• What problems can you see?
• How could you make use of the LEGO® bricks, Programmable Brick, motors, and
sensors?

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2017 The LEGO Group. All rights reserved.

2. Het probleem definiëren
Laat de leerlingen terwijl ze naar de Connect plaatjes en de vragen kijken
met elkaar discussiëren om zo op een idee voor een probleem of een nieuwe
ontwerpmogelijkheid te komen. Zodra ze een probleem hebben gevonden om op te
lossen, zorg je ervoor dat ze dit op een of andere manier vastleggen. Ze kunnen het
werkblad gebruiken om te helpen met het structureren van hun projectdocumentatie,
of hun eigen favoriete methode gebruiken om hun ontwerptraject vast te leggen.

13

Leerlingen moeten
een probleem
definiëren voordat
ze kunnen beginnen
te brainstormen over
ideeën.

3. Brainstormen
Leerlingen moeten in eerste instantie zelfstandig werken. In drie minuten moeten
ze met zoveel mogelijk ideeën komen om het probleem op te lossen. Tijdens het
brainstormproces kunnen ze gebruikmaken van de stenen van de LEGO® set of hun
ideeën noteren op het werkblad.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.
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Geluidsmachine

Het is belangrijk dat de leerlingen wat tijd besteden aan het spelen en
uitproberen met de LEGO® stenen om op ideeën te komen. Het doel is om zo
veel mogelijk oplossingen te verkennen. Je kunt de probeersels aan het eind
van deze materialen gebruiken voor inspiratie of als een manier om aan de
slag te gaan.

De leerlingen kunnen nu om beurten hun ideeën delen met hun eigen groep. Zodra alle
ideeën zijn gedeeld, moet elke groep het/de beste idee(ën) selecteren om te maken. Je
kunt hen bij de proces begeleiden om er voor te zorgen dat de leerlingen een idee kiezen
dat daadwerkelijk gemaakt kan worden. Moedig diversiteit aan; niet alle groepen hoeven
hetzelfde te maken.

4. Definieer de ontwerpcriteria
Het is de bedoeling dat leerlingen maximaal drie ontwerpcriteria vastleggen op
hun werkbladen. Deze kunnen ze raadplegen als ze hun oplossingen evalueren en
aanpassen.

Deel om beurten
jullie ideeën.

Voorbeelden van
ontwerpcriteria:
Het ontwerp moet...
Het ontwerp kan…
Het ontwerp zou moeten...

5. MAKEN
Nu moeten de leerlingen een van de ideeën van hun groep maken met behulp van de
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 basisset, en indien nodig andere materialen.
Benadruk dat ze niet meteen vanaf het begin al de hele oplossing hoeven te bedenken.
Herinner de leerlingen er tijdens de activiteit aan dat ze hun idee van tijd tot tijd moeten
testen en analyseren, zodat ze waar nodig verbeteringen kunnen aanbrengen. Als je wilt
dat de leerlingen aan het einde van hun les hun documentatie overhandigen, zorg er
dan voor dat ze tijdens het creatieproces van de les hun ontwerpproces documenteren
met aantekeningen, schetsen of foto’s van hun modellen.
6. De oplossing evalueren en aanpassen
De leerlingen gaan hun ontwerpen testen en beoordelen aan de hand van de
ontwerpcriteria die ze hebben genoteerd voordat ze begonnen met het bedenken
van hun oplossing. Ze kunnen aantekeningen maken op hun leerlingenwerkbladen.

Hoe goed werkt het?
Wat als ...?

7. De oplossing communiceren
Laat elke leerling of groep leerlingen hun oplossing presenteren aan de klas. Een
goede manier om dit doen is door een tafel vrij te maken die groot genoeg is om
alle modellen op te zetten. Als er weinig tijd is, kunnen twee groepen hun ideeën
aan elkaar presenteren.
8. Evaluatie
De leerlingen gaan de beoordelingstabel van het leerlingenwerkblad gebruiken voor
het beoordelen van hun werk volgens de leerdoelen. Elke tabel bevat vier niveaus:
brons, zilver, goud en platina. De bedoeling van de tabel is leerlingen te helpen
na te denken over wat ze goed hebben gedaan op het gebied van de leerdoelen
en wat ze beter zouden kunnen doen. Elke tabel kan worden gekoppeld aan
techniekgerelateerde leerdoelen.
9. Opruimen
Zorg ervoor dat er aan het einde van de les ongeveer 10 tot 15 minuten over zijn om
de modellen af te breken en de stenen terug in de LEGO® dozen te doen.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
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Geluidsmachine

Aanvullende aantekeningen voor de leerkracht
Optionele materialen
• Plastic of papieren bekers
• Kleine muziekinstrumenten, zoals belletjes, klokjes en kleine trommels
Alvorens te beginnen
Voordat leerlingen met deze MAKER activiteit aan de slag gaan, is het goed dat ze weten
hoe ze de bedieningsfunctie voor de motor op de steen kunnen gebruiken en hoe ze een
motor kunnen programmeren om te bewegen.

Scherm met apps voor de steen

Motorbediening

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.
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Geluidsmachine

Voorbeelden
Sommige leerlingen kunnen wel wat inspiratie en ondersteuning gebruiken om op
gang te komen. De leerlingen kunnen een bestaand model vernieuwen of een nieuw
ontwerp bedenken.
Opmerking: We raden je aan om deze afbeeldingen niet te delen met de leerlingen.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.
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Geluidsmachine

Dit voorbeeldprogramma maakt in combinatie met het kleine model een beat en ritme
op een willekeurig oppervlak als het programma uitgevoerd wordt.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.

13

Geluidsmachine

Voorbeelden
Opmerking: We raden je aan om deze afbeeldingen niet te delen met de leerlingen.
Je kunt ook experimenteren met het gebruik van sensoren.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.
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Geluidsmachine

Dit programma zal verschillende geluiden afspelen wanneer er aan het wiel wordt gedraaid.
Het geluid wordt bepaald door welke kleur voor de kleursensor wordt geplaatst.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.
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Geluidsmachine
MAKER Connect
Muziek bestaat uit een combinatie van geluiden, noten en ritme. Een ritme is een
regelmatige beweging of herhaald patroon van bewegingen dat op vele verschillende
manieren kan worden gebruikt. In mechanische machines kan een ritme ertoe leiden dat
een machine vlot werkt. Ritmes kunnen ook gebruikt worden om verschillende geluiden in
muziek te genereren.
Kijk naar de onderstaande foto's en beantwoord de vragen.
• Wat zie je?
• Kun je nieuwe ontwerpmogelijkheden zien?
• Welke problemen zie je?
• Hoe heb je gebruik kunnen maken van de LEGO® stenen, programmeerbare steen,
motoren en sensoren?

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.
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Leerlingenwerkblad - Geluidsmachine
Na(a)m(en):

Datum:

Het probleem definiëren
Welke problemen zie je op de plaatjes? Kies één probleem en leg het hieronder uit.

Het is erg belangrijk
om tijdens het
ontwerpproces alles
te documenteren.
Maak zoveel mogelijk
schetsen, foto's en
notities.

			
			

Brainstormen
Individueel werk: Neem nu je een probleem hebt gedefinieerd drie minuten de tijd om
ideeën te verzinnen voor het oplossen van het probleem. Bereid je erop voor om je
ideeën met je groep te delen.

Gebruik LEGO®
stenen en schetsen
om je ideeën te
verkennen.

Soms zijn eenvoudige
ideeën de beste
ideeën.

Groepswerk: Deel en bespreek je ideeën voor het oplossen van het probleem.
Definieer de ontwerpcriteria
Je moet nu een aantal ideeën hebben verzonnen. Selecteer nu het beste idee om
te maken.
Noteer op basis van de brainstorming twee of drie specifieke ontwerpcriteria waaraan
je ontwerp moet of kan voldoen:

Voorbeelden van
ontwerpcriteria:
Het ontwerp moet...
Het ontwerp zou
moeten...
Het ontwerp kan…

1. 			
2. 			
3. 			
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.
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Leerlingenwerkblad - Geluidsmachine

MAKEN
Nu is het tijd om het ontwerp te maken. Gebruik de onderdelen van de LEGO® set
voor het maken van je gekozen oplossing. Test en analyseer je ontwerp van tijd tot
tijd en noteer alle verbeteringen die je toepast.

Je kunt ook
gebruikmaken van
andere materialen in
het klaslokaal.

De oplossing evalueren en aanpassen
Is het je gelukt om het probleem dat je in het begin van de les had gedefinieerd,
op te lossen? Blik terug op je drie ontwerpcriteria.
Hoe goed werkt je oplossing? Gebruik de ruimte hieronder om drie mogelijke
verbeteringen aan je ontwerp te omschrijven.

1. 			
2. 			
3. 			
De oplossing communiceren
Nu je klaar bent, maak je een schets of foto van je model, label je de drie belangrijkste
onderdelen en leg je uit hoe ze werken. Je bent nu klaar om je oplossing aan de klas
te presenteren.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.

Druk je foto’s af en
plak al je werk op een
vel papier of karton.
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3. Lesplan: Beveiligingsgadget
Gebruik dit lesplan om het verloop van elke les te helpen structureren.
Leerdoelen
Na deze les hebben leerlingen:
• Het ontwerpproces gebruikt en begrepen.
• Een duidelijke ontwerpbehoefte gedefinieerd.
• Hun vermogen ontwikkeld om ontwerpoplossingen te testen en te verbeteren.
• Probleemoplossende en communicatieve vaardigheden ontwikkeld.
Tijdsduur
2 x 45 minuten (90 min.)
Voorbereiding
Zorg ervoor dat elke leerling een exemplaar heeft van het leerlingenwerkblad voor het
noteren van zijn/haar ontwerpproces. Ze hebben ook de LEGO® MINDSTORMS® Education
EV3 basisset nodig (één set per twee leerlingen wordt aanbevolen).
Andere benodigde materialen (optioneel)
Gebruik knutselmaterialen die je al hebt in de klas om de activiteit een extra dimensie te
geven. Enkele voorbeelden van materialen:
• Elastiekjes
• Pijpenragers
• Dun karton
• Stevig papier
• Dunne draad
• Dunne plastic vellen
• Gerecyclede materialen
• Schuimrubber
Procedure
Make a Security Gadget
Maker Connect

1. Inleiding/discussie
Deel de leerlingenwerkbladen uit en laat leerlingen de activiteit zelf interpreteren of
lees de MAKER Connect tekst voor om de context te schetsen.

Over time, people have come up with many different ways to help protect their
personal belongings from theft. These inventions include simple alarm systems and
even traps!
Look at the photos below and answer the questions.
• What do you see?
• Can you see any new design opportunities?
• What problems can you see?
• How could you make use of the LEGO® bricks, Programmable Brick, motors, and
sensors?

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2017 The LEGO Group. All rights reserved.

2. Het probleem definiëren
Laat de leerlingen terwijl ze naar de Connect plaatjes en de vragen kijken
met elkaar discussiëren om zo op een idee voor een probleem of een nieuwe
ontwerpmogelijkheid te komen. Zodra ze een probleem hebben gevonden om op te
lossen, zorg je ervoor dat ze dit op een of andere manier vastleggen. Ze kunnen het
werkblad gebruiken om te helpen met het structureren van hun projectdocumentatie,
of hun eigen favoriete methode gebruiken om hun ontwerptraject vast te leggen.
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Leerlingen moeten
een probleem
definiëren voordat
ze kunnen beginnen
te brainstormen over
ideeën.

3. Brainstormen
Leerlingen moeten in eerste instantie zelfstandig werken. In drie minuten moeten
ze met zoveel mogelijk ideeën komen om het probleem op te lossen. Tijdens het
brainstormproces kunnen ze gebruikmaken van de stenen van de LEGO® set of hun
ideeën noteren op het werkblad.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.
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Beveiligingsgadget

Het is belangrijk dat de leerlingen wat tijd besteden aan het spelen en
uitbproberen met de LEGO® stenen om op ideeën te komen. Het doel is om
zo veel mogelijk oplossingen te verkennen. Je kunt de probeersels aan het
eind van deze materialen gebruiken voor inspiratie of als een manier om aan
de slag te gaan.

De leerlingen kunnen nu om beurten hun ideeën delen met hun eigen groep. Zodra alle
ideeën zijn gedeeld, moet elke groep het/de beste idee(ën) selecteren om te maken. Je
kunt hen bij de proces begeleiden om er voor te zorgen dat de leerlingen een idee kiezen
dat daadwerkelijk gemaakt kan worden. Moedig diversiteit aan; niet alle groepen hoeven
hetzelfde te maken.

4. Definieer de ontwerpcriteria
Het is de bedoeling dat leerlingen maximaal drie ontwerpcriteria vastleggen op
hun werkbladen. Deze kunnen ze raadplegen als ze hun oplossingen evalueren en
aanpassen.

Vertel om beurten
jullie ideeën.

Voorbeelden van
ontwerpcriteria:
Het ontwerp moet...
Het ontwerp kan…
Het ontwerp zou moeten...

5. MAKEN
Nu moeten de leerlingen een van de ideeën van hun groep maken met behulp van de
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 basisset, en indien nodig andere materialen.
Benadruk dat ze niet meteen vanaf het begin al de hele oplossing hoeven te
bedenken.
Herinner de leerlingen er tijdens de activiteit aan dat ze hun idee van tijd tot tijd moeten
testen en analyseren, zodat ze waar nodig verbeteringen kunnen aanbrengen. Als je wilt
dat de leerlingen aan het einde van hun les hun documentatie overhandigen, zorg er
dan voor dat ze tijdens het creatieproces van de les hun ontwerpproces documenteren
met aantekeningen, schetsen of foto’s van hun modellen.
6. De oplossing evalueren en aanpassen
De leerlingen gaan hun ontwerpen testen en beoordelen aan de hand van de
ontwerpcriteria die ze hebben genoteerd voordat ze begonnen met het bedenken
van hun oplossing. Ze kunnen aantekeningen maken op hun leerlingenwerkbladen.

Hoe goed werkt het?
Wat als ...?

7. De oplossing communiceren
Laat elke leerling of groep leerlingen hun oplossing presenteren aan de klas. Een
goede manier om dit doen is door een tafel vrij te maken die groot genoeg is om
alle modellen op te zetten. Als er weinig tijd is, kunnen twee groepen hun ideeën
aan elkaar presenteren.
8. Evaluatie
De leerlingen gaan de beoordelingstabel van het leerlingenwerkblad gebruiken voor
het beoordelen van hun werk volgens de leerdoelen. Elke tabel bevat vier niveaus:
brons, zilver, goud en platina. De bedoeling van de tabel is leerlingen te helpen
na te denken over wat ze goed hebben gedaan op het gebied van de leerdoelen
en wat ze beter zouden kunnen doen. Elke tabel kan worden gekoppeld aan
techniekgerelateerde leerdoelen.
9. Opruimen
Zorg ervoor dat er aan het einde van de les ongeveer 10 tot 15 minuten over zijn om
de modellen af te breken en de stenen terug in de LEGO® dozen te doen.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
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Beveiligingsgadget

Aanvullende aantekeningen voor de leerkracht
Optionele materialen
• Kaarten of papier
• Touw
Alvorens te beginnen
Voordat leerlingen met deze MAKER activiteit aan de slag gaan, is het goed dat ze weten
hoe ze de invoersensoren moeten gebruiken.
Voorbeelden
Sommige leerlingen kunnen wel wat inspiratie en ondersteuning gebruiken om op gang
te komen. De leerlingen kunnen een bestaand model vernieuwen of een nieuw ontwerp
bedenken.
Opmerking: We raden je aan om deze afbeeldingen niet te delen met de leerlingen.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.
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Beveiligingsgadget

Dit programma activeert een alarm wanneer een object van de tastsensor wordt getild.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
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Beveiligingsgadget

Voorbeelden
Opmerking: We raden je aan om deze afbeeldingen niet te delen met de leerlingen.

Dit programma activeert een alarm wanneer een object voor de ultrasone sensor beweegt.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.
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Beveiligingsgadget
MAKER Connect
In de loop van de tijd hebben mensen vele verschillende manieren bedacht om hun
persoonlijke bezittingen tegen diefstal te beschermen. Tot deze uitvindingen behoren
eenvoudige alarmsystemen en zelfs vallen!
Kijk naar de onderstaande foto's en beantwoord de vragen.
• Wat zie je?
• Kun je nieuwe ontwerpmogelijkheden zien?
• Welke problemen zie je?
• Hoe heb je gebruik kunnen maken van de LEGO® stenen, programmeerbare steen,
motoren en sensoren?

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.
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Leerlingenwerkblad - Beveiligingsgadget
Na(a)m(en):

Datum:

Het probleem definiëren
Welke problemen zie je op de plaatjes? Kies één probleem en leg het hieronder uit.

Het is erg belangrijk
om tijdens het
ontwerpproces alles
te documenteren.
Maak zoveel mogelijk
schetsen, foto's en
notities.

			
			

Brainstormen
Individueel werk: Neem nu je een probleem hebt gedefinieerd drie minuten de tijd om
ideeën te verzinnen voor het oplossen van het probleem. Bereid je erop voor om je
ideeën met je groep te delen.

Gebruik LEGO®
stenen en schetsen
om je ideeën te
verkennen.

Soms zijn eenvoudige
ideeën de beste
ideeën.

Groepswerk: Deel en bespreek je ideeën voor het oplossen van het probleem.
Definieer de ontwerpcriteria
Je moet nu een aantal ideeën hebben verzonnen. Selecteer nu het beste idee om
te maken.
Noteer op basis van de brainstorming twee of drie specifieke ontwerpcriteria waaraan
je ontwerp moet of kan voldoen:

Voorbeelden van
ontwerpcriteria:
Het ontwerp moet...
Het ontwerp zou
moeten...
Het ontwerp kan…

1. 			
2. 			
3. 			
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
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Leerlingenwerkblad - Beveiligingsgadget

MAKEN
Nu is het tijd om het ontwerp te maken. Gebruik de onderdelen van de LEGO® set
voor het maken van je gekozen oplossing. Test en analyseer je ontwerp van tijd tot
tijd en noteer alle verbeteringen die je toepast.

Je kunt ook
gebruikmaken van
andere materialen in
het klaslokaal.

De oplossing evalueren en aanpassen
Is het je gelukt om het probleem dat je in het begin van de les had gedefinieerd,
op te lossen? Blik terug op je drie ontwerpcriteria.
Hoe goed werkt je oplossing? Gebruik de ruimte hieronder om drie mogelijke
verbeteringen aan je ontwerp te omschrijven.

1. 			
2. 			
3. 			
De oplossing communiceren
Nu je klaar bent, maak je een schets of foto van je model, label je de drie belangrijkste
onderdelen en leg je uit hoe ze werken. Je bent nu klaar om je oplossing aan de klas
te presenteren.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
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Druk je foto’s af en
plak al je werk op een
vel papier of karton.
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4. Lesplan: Pop
Gebruik dit lesplan om het verloop van elke les te helpen structureren.
Leerdoelen
Na deze les hebben leerlingen:
• Het ontwerpproces gebruikt en begrepen.
• Een duidelijke ontwerpbehoefte gedefinieerd.
• Hun vermogen ontwikkeld om ontwerpoplossingen te testen en te verbeteren.
• Probleemoplossende en communicatieve vaardigheden ontwikkeld.
Tijdsduur
2 x 45 minuten (90 min.)
Voorbereiding
Zorg ervoor dat elke leerling een exemplaar heeft van het leerlingenwerkblad voor het
noteren van zijn/haar ontwerpproces. Ze hebben ook de LEGO® MINDSTORMS® Education
EV3 basisset nodig (één set per twee leerlingen wordt aanbevolen).
Andere benodigde materialen (optioneel)
Gebruik knutselmaterialen die je al hebt in de klas om de activiteit een extra dimensie te
geven. Enkele voorbeelden van materialen:
• Elastiekjes
• Pijpenragers
• Dun karton
• Stevig papier
• Dunne draad
• Dunne plastic vellen
• Gerecyclede materialen
• Schuimrubber
Procedure
Make a Puppet or Fun Character
Maker Connect

1. Inleiding/discussie
Deel de leerlingenwerkbladen uit en laat leerlingen de activiteit zelf interpreteren of
lees de MAKER Connect tekst voor om de context te schetsen.

Puppets have been used for generations to tell stories and create characters for
TV and film. They can be as simple as a thumb puppet or as complex as a moving
animatronic dinosaur used in a movie.
Look at the photos below and answer the questions.
• What do you see?
• Can you see any new design opportunities?
• What problems can you see?
• How could you make use of the LEGO® bricks and Programmable Brick?

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2017 The LEGO Group. All rights reserved.

2. Het probleem definiëren
Laat de leerlingen terwijl ze naar de Connect plaatjes en de vragen kijken
met elkaar discussiëren om zo op een idee voor een probleem of een nieuwe
ontwerpmogelijkheid te komen. Zodra ze een probleem hebben gevonden om op te
lossen, zorg je ervoor dat ze dit op een of andere manier vastleggen. Ze kunnen het
werkblad gebruiken om te helpen met het structureren van hun projectdocumentatie,
of hun eigen favoriete methode gebruiken om hun ontwerptraject vast te leggen.
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Leerlingen moeten
een probleem
definiëren voordat
ze kunnen beginnen
te brainstormen over
ideeën.

3. Brainstormen
Leerlingen moeten in eerste instantie zelfstandig werken. In drie minuten moeten
ze met zoveel mogelijk ideeën komen om het probleem op te lossen. Tijdens het
brainstormproces kunnen ze gebruikmaken van de stenen van de LEGO® set of hun
ideeën noteren op het werkblad.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.
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Pop

Het is belangrijk dat de leerlingen wat tijd besteden aan het spelen en
uitproberen met de LEGO® stenen om op ideeën te komen. Het doel is om zo
veel mogelijk oplossingen te verkennen. Je kunt de probeersels aan het eind
van deze materialen gebruiken voor inspiratie of als een manier om aan de
slag te gaan.

De leerlingen kunnen nu om beurten hun ideeën delen met hun eigen groep. Zodra alle
ideeën zijn gedeeld, moet elke groep het/de beste idee(ën) selecteren om te maken. Je
kunt hen bij de proces begeleiden om er voor te zorgen dat de leerlingen een idee kiezen
dat daadwerkelijk gemaakt kan worden. Moedig diversiteit aan; niet alle groepen hoeven
hetzelfde te maken.

4. Definieer de ontwerpcriteria
Het is de bedoeling dat leerlingen maximaal drie ontwerpcriteria vastleggen op
hun werkbladen. Deze kunnen ze raadplegen als ze hun oplossingen evalueren en
aanpassen.
5. MAKEN
Nu moeten de leerlingen een van de ideeën van hun groep maken met behulp van de
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 basisset, en indien nodig andere materialen.

Vertel om beurten
jullie ideeën.

Voorbeelden van
ontwerpcriteria:
Het ontwerp moet...
Het ontwerp kan…
Het ontwerp zou
moeten...

Benadruk dat ze niet meteen vanaf het begin al de hele oplossing hoeven te
bedenken.
Herinner de leerlingen er tijdens de activiteit aan dat ze hun idee van tijd tot
tijd moeten testen en analyseren, zodat ze waar nodig verbeteringen kunnen
aanbrengen. Als je wilt dat de leerlingen aan het einde van hun les hun documentatie
overhandigen, zorg er dan voor dat ze tijdens het creatieproces van de les hun
ontwerpproces documenteren met aantekeningen, schetsen of foto’s van hun modellen.
6. De oplossing evalueren en aanpassen
De leerlingen gaan hun ontwerpen testen en beoordelen aan de hand van de
ontwerpcriteria die ze hebben genoteerd voordat ze begonnen met het bedenken
van hun oplossing. Ze kunnen aantekeningen maken op hun leerlingenwerkbladen.

Hoe goed werkt het?
Wat als ...?

7. De oplossing communiceren
Laat elke leerling of groep leerlingen hun oplossing presenteren aan de klas. Een
goede manier om dit doen is door een tafel vrij te maken die groot genoeg is om
alle modellen op te zetten. Als er weinig tijd is, kunnen twee groepen hun ideeën
aan elkaar presenteren.
8. Evaluatie
De leerlingen gaan de beoordelingstabel van het leerlingenwerkblad gebruiken voor
het beoordelen van hun werk volgens de leerdoelen. Elke tabel bevat vier niveaus:
brons, zilver, goud en platina. De bedoeling van de tabel is leerlingen te helpen
na te denken over wat ze goed hebben gedaan op het gebied van de leerdoelen
en wat ze beter zouden kunnen doen. Elke tabel kan worden gekoppeld aan
techniekgerelateerde leerdoelen.
9. Opruimen
Zorg ervoor dat er aan het einde van de les ongeveer 10 tot 15 minuten over zijn om
de modellen af te breken en de stenen terug in de LEGO® dozen te doen.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.
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Pop

Aanvullende aantekeningen voor de leerkracht
Optionele materialen
• Kaarten of papier
• Stofresten ter versiering
• Gekleurde viltstiften of potloden
Alvorens te beginnen
Voordat leerlingen met deze Maker activiteit aan de slag gaan, is het goed dat ze weten
hoe ze de bedieningsfunctie voor de motor op de steen kunnen gebruiken en hoe ze een
motor kunnen programmeren om te bewegen.
De leerlingen kunnen ook de twee motoren proberen te verbinden, wat een geweldige
manier is om te experimenteren met beweging.
Voorbeelden
Sommige leerlingen kunnen wel wat inspiratie en ondersteuning gebruiken om op gang
te komen. De leerlingen kunnen een bestaand model vernieuwen of een nieuw ontwerp
bedenken.
Opmerking: We raden je aan om deze afbeeldingen niet te delen met de leerlingen.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.

29

Pop

Gebruik dit programma met de programmeerbare steen en grote motor.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.
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Pop
MAKER Connect
Poppen zijn generaties lang gebruikt om verhalen te vertellen en personages te creëren
voor tv-programma’s en films. Soms zijn ze zo eenvoudig als een vingerpoppetje, maar
soms ook zo complex als een bewegende animatronicdinosaurus in een film.
Kijk naar de onderstaande foto's en beantwoord de vragen.
• Wat zie je?
• Kun je nieuwe ontwerpmogelijkheden zien?
• Welke problemen zie je?
• Hoe heb je de LEGO® stenen en programmeerbare steen kunnen gebruiken?

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.
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Leerlingenwerkblad - Pop
Na(a)m(en):

Datum:

Het probleem definiëren
Welke problemen zie je op de plaatjes? Kies één probleem en leg het hieronder uit.

Het is erg belangrijk
om tijdens het
ontwerpproces alles
te documenteren.
Maak zoveel mogelijk
schetsen, foto's en
notities.

			
			

Brainstormen
Individueel werk: Neem nu je een probleem hebt gedefinieerd drie minuten de tijd om
ideeën te verzinnen voor het oplossen van het probleem. Bereid je erop voor om je
ideeën met je groep te delen.

Gebruik LEGO®
stenen en schetsen
om je ideeën te
verkennen.

Soms zijn eenvoudige
ideeën de beste
ideeën.

Groepswerk: Deel en bespreek je ideeën voor het oplossen van het probleem.
Definieer de ontwerpcriteria
Je moet nu een aantal ideeën hebben verzonnen. Selecteer nu het beste idee om
te maken.
Noteer op basis van de brainstorming twee of drie specifieke ontwerpcriteria waaraan
je ontwerp moet of kan voldoen:

Voorbeelden van
ontwerpcriteria:
Het ontwerp moet...
Het ontwerp zou
moeten...
Het ontwerp kan…

1. 			
2. 			
3. 			
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.
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Leerlingenwerkblad - Pop

MAKEN
Nu is het tijd om het ontwerp te maken. Gebruik de onderdelen van de LEGO® set
voor het maken van je gekozen oplossing. Test en analyseer je ontwerp van tijd tot
tijd en noteer alle verbeteringen die je toepast.

Je kunt ook
gebruikmaken van
andere materialen in
het klaslokaal.

De oplossing evalueren en aanpassen
Is het je gelukt om het probleem dat je in het begin van de les had gedefinieerd,
op te lossen? Blik terug op je drie ontwerpcriteria.
Hoe goed werkt je oplossing? Gebruik de ruimte hieronder om drie mogelijke
verbeteringen aan je ontwerp te omschrijven.

1. 			
2. 			
3. 			
De oplossing communiceren
Nu je klaar bent, maak je een schets of foto van je model, label je de drie belangrijkste
onderdelen en leg je uit hoe ze werken. Je bent nu klaar om je oplossing aan de klas
te presenteren.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.

Druk je foto’s af en
plak al je werk op een
vel papier of karton.
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5. Extra MAKER instructies
Als je klaar bent met de eerste drie activiteiten, probeer je aan de hand van hetzelfde
MAKER ontwerpproces een of meer van de onderstaande activiteiten uit.
1. Gezelschapsspel
Spellen kunnen mensen helpen om nieuwe vrienden te maken, te communiceren en
nieuwe ideeën uit te wisselen en gewoon samen plezier te maken. Enkele voorbeelden
daarvan zijn minisportwedstrijden, puzzels met problemen om op te lossen en spelletjes
die je kunnen helpen om te onthouden wat je vandaag op school hebt geleerd.
2. Tekenmachine
We zijn omgeven door constructies en machines die schema’s kunnen tekenen of foto’s
kunnen afdrukken. Deze apparaten worden vaak gebruikt om herhaalde patronen te
tekenen en abstracte kunst te creëren.
3. Wearable
Wearables of draagbare technologie worden steeds meer toegepast in het dagelijks
leven. We zien draagbare technologie in de vorm van toestellen om je gezondheid op te
volgen en apparaten die je met je geest of gebaren bestuurt, invisibles, VR-headsets en
slimme horloges waarmee je je inkopen betaalt of zelfs je vliegticket weergeeft! Dit zijn
slechts enkele van de vele producten die al bestaan.

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
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6. Ideeën om uit te proberen
MAKER ruimtes worden vaak ingericht met een knutselmuur waar leerlingen eigenhandig
inspiratie kunnen opdoen via voorbeelden van basismechanismen. De volgende drie
ideeën zijn er om je op gang te helpen. Kijk waarmee jij en je klas allemaal op de proppen
komen en deel je modellen via sociale media met de hashtag #LEGOMaker.

Probeerwand

Schakelen

Beweging ‘Grote motor naar grote motor’
LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2018 The LEGO Group. All rights reserved.
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