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OWte1 Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe eenvoudige technische systemen gemaakt zijn van grondstoffen, ingrediënten,  
materialen en/of onderdelen.
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Onderzoeken en illustreren volgens welke technische principes en natuurlijke verschijnselen eenvoudige technische 
systemen gemaakt zijn.

Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en bevindingen formuleren.

Onderzoekend en ontwerpend leren: 

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

Les:

Wiskundige problemen oplossen in betekenisvolle situaties binnen en buiten de klas en de redeneringen daarbij onderbouwen, 
vergelijken, bijsturen, weergeven en beoordelen 

Natuurlijke verschijnselen en gangbare materialen waarnemen, onderzoeken en herkennen in de omgeving.

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/onderzoekend-en-ontwerpend-leren
h�ps://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/krach�ge-leeromgeving 

h�ps://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/#/ 
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Leerplandoelstellingen NATUUR:

Leerplandoelstellingen TECHNIEK:

3.2.1.3 Een explorerende en experimenterende aanpak tonen om meer te weten te komen over de natuur.

3.2.1.4 Gericht waarnemen met alle zintuigen en die waarnemingen op een systematische wijze noteren.

3.3.2.8 Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen illustreren hoe ze ondermeer gebaseerd zijn op kennis
van eigenschappen van de gebruikte materialen.

3.3.2.4 Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen de specifieke functie van verschillende onderdelen
onderzoeken en verwoorden via hanteren, monteren en demonteren.



Stevige driehoeken

'z in 1'

WO-TEC-01.04
De leerlingen zeggen van technische realisaties uit hun omgeving uit welke materialen of grondstoffen ze gemaakt zijn.

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-NAT-01.09
De leerlingen kunnen onder begeleiding een natuurkundig verschijnsel dat ze waarnemen via een eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese.

WO-NAT-01.03
De leerlingen tonen een explorerende en experimentele aanpak om meer te weten te komen over de natuur en het milieu

WO-TEC-01.11
De leerlingen geven van een technische realisatie waarmee ze vaak omgaan aan welke onderdelen of mechanismen in verschillende technische realisaties 
gebruikt worden (bv. wieltjes, tandwieltjes, riemen, veertjes …)


