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So you think you can dance

'een tandje bijsteken'
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Onderzoeken en illustreren volgens welke technische principes en natuurlijke verschijnselen eenvoudige technische 
systemen gemaakt zijn.
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Eenvoudige bestaande technische systemen uit de omgeving hanteren, begrijpen, vergelijken, (de)monteren, evalueren 
en onderhouden.

Noden en uitdagingen detecteren en er mogelijkheden en innovatieve oplossingen voor bedenken.

Onderzoekend en ontwerpend leren: 

‘Krachtige leeromgeving’
Heb je hier al eens aan gedacht:

Les:

Situaties die als moeilijk ervaren worden en frustraties ombuigen door te zoeken naar mogelijkheden om er bevrijdend 
mee om te gaan.

Vanuit een behoefte een technische oplossing bedenken voor een probleem, daarbij de verschillende stappen van het  
technisch proces doorlopen .
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Leerplandoelstellingen TECHNIEK:

3.3.2.11 Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen onderzoeken hoe het komt dat ze niet of slecht
functioneren.

3.3.1.1 Bij een technisch probleem creatieve oplossingen bedenken en toelichten.

3.3.3.19 Onderzoeken waarom een zelf gerealiseerd technisch systeem neit functioneert of niet voldoet.

3.3.3.7 Voor een technisch systeem dat ze willen ontwerpen rekening houden met aangereikte criteria.
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WO-TEC-01.07
De leerlingen illustreren hoe technische realisaties onder meer gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of op kennis over 
natuurkundige verschijnselen.

WO-TEC-01.10
De leerlingen onderzoeken specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische realisaties door middel van hanteren, monteren of 
demonteren.

WO-TEC-02.10
De leerlingen kunnen een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen door verschillende stappen van het technisch proces te 
doorlopen: probleemstelling, ontwerpen, maken, in gebruik nemen en evalueren.

WO-TEC-04.06
De leerlingen zijn bereid om inventieve / innovatieve oplossingen te bedenken voor technische behoeften.

WO-TEC-02.13
De leerlingen bepalen aan welke vereisten de technische realisatie die ze willen maken, moet voldoen.


