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Zelf een elektromagneet maken

'wat't een aantrekking'

OWte2 Vaststellen en uitdrukken dat technische systemen nuttig, duurzaam, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor 
zichzelf, anderen, natuur of milieu.

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

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

Onderzoekend en ontwerpend leren: 

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

Les:

Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te ontdekken en erover te leren.

OWte3

OWte4

Eenvoudige bestaande technische systemen uit de omgeving hanteren, begrijpen, vergelijken, (de)monteren, evalueren en 
onderhouden.

IVoz3

IVoc1
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Leerplandoelstellingen TECHNIEK:

Leerplandoelstellingen NATUUR:

3.3.2.7 Van veel voorkomende en vaak gebruikte technische systemen illustreren hoe ze ondermeer gebaseerd zijn op de kennis
van natuurlijke verschijnselen.

3.2.1.4 Gericht waarnemen met alle zintigen en die waarnemingen op een systematishe wijze noteren.

3.2.1.5 Onder begeleiding minstens een natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een eenvoudig
onderzoek toetsen aan een hypothese.

3.3.3.21 Zelf gerealiseerde systemen en werkwijzen met elkaar vergelijken en beoordelen.

3.3.3.1 Een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen door verschillende stappen van het technisch proces
te doorlopen.

3.3.3.5 Voor een technisch systeem dat ze willen ontwerpen rekening houden met aangereikte criteria: grootte, dikte, beschikbare 
ruimte, hoogte, sterkte, waterdichtheid, duurzaamheid, eetbaarheid, veiligheid, prijs, hoeveelheid vereiste mankracht,...
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WO-TEC-03.07
De leerlingen illustreren aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden dat technische realisaties nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk 
kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu.

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

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-02.30
De leerlingen vergelijken zelfgemaakte technische realisaties en formuleren een oordeel aan de hand van criteria bv. functionaliteit, materiaalgebruik
en vormgeving.


