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Onderzoeken en illustreren volgens welke technische principes en natuurlijke verschijnselen eenvoudige technische systemen  
gemaakt zijn. 

Vaststellen en uitdrukken dat technische systemen nuttig,  duurzaam, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor zichzelf, 
anderen, natuur of milieu.

Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te ontdekken en erover te leren.
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Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en bevindingen formuleren.

Onderzoekend en ontwerpend leren: 

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

Les:

Een mondelinge boodschap overbrengen.
• Informatie overzichtelijk weergeven (in beschrijvingen, instructies, vragen, antwoorden)

TOmn2  

'Het is me wat't'



Verbruikers

'Het is me wat't'

Leerplandoelstellingen TECHNIEK:

Leerplandoelstellingen NATUUR:

3.3.5.4 Aan de hand van eigen voorbeelden uit verschillend toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische
systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor de natuur en milieu.

3.2.8.8 Enkele voor-en nadelen opsommen van de in ons land gebruikte energiebronnen.
3.2.1.4 Gericht waarnemen met alle zintuigen en die waarnemingen op een systematische wijze noteren.

3.2.8.12 Aangeven dat de voorraad grondstoffen niet onbeperkt is en dat men er dus zuinig mee moet omgaan.
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WO-TEC-02.05
De leerlingen gebruiken technische realisaties in verschillende toepassingsgebieden van techniek.

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

WO-TEC-01.19
De leerlingen weten dat natuurkundige verschijnselen en eigenschappen van materialen de keuzes bij het ontwerpen van een technische realisatie 
mee bepalen.

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

WO-TEC-02.14
De leerlingen bedenken ideeën voor een eenvoudige technische realisatie.

WO-TEC-02.22
De leerlingen maken keuzes bij het maken van een technische realisatie, rekening houdend met de behoefte, vereisten en beschikbare materialen 
en hulpmiddelen.

WO-TEC-02.24
De leerlingen voeren een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uit.

WO-TEC-02.26
De leerlingen controleren of een technische realisatie voldoet aan vooropgestelde behoeften en eisen.


