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'een tandje bijsteken'

LESFICHE

Eindtermen:
De leerlingen kunnen...
- 2.2 ... specifieke functies van onderdelen bij eenvoudige technische
  systemen onderzoeken d.m.v. hanteren, monteren of demonteren.
- 2.3 ... onderzoeken hoe het komt dat een zelf gebruikt technisch
  systeem niet of slecht functioneert.
- 2.15 ... technische systemen in verschillende toepassingsgebieden van 
  techniek gebruiken en/of realiseren.

Setjes “overbrengingen” (of andere leermiddelen m.b.t. overbrengingen), 
plakband (of andere bevestigingsmaterialen), 
steeksleutel, platte schroevendraaier, 
elastieken, klemmen voor 
vershoudzakjes (om aan de 
boutjes aan de achterzijde 
te bevestigen) en een fiets
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VERWONDEREN

1. verkennen

De verwondering voor deze activiteit hoef je niet ver te gaan zoeken.
Breng een fiets mee in de klas, bespreek deze tijdens een 
klassikaal kringgesprek en laat de leerlingen vertellen over hun 
kennis en ervaringen met fietsen. Je kunt gerichte vragen stellen 
over de werking van de fiets en de functie/werking van de
onderdelen. Vraag eens wie al een fiets heeft gerepareerd of er 
soms zelf aan klust, je zult versteld staan wat men hierover weet!

De leerkracht kan (als het een meerwaarde voor de klas is) de 
VERWONDERINGSFICHES aanreiken, om dan verder in te “zoomen” 
op de onderdelen, het doel ervan, de systemen, vormen,... Maar dit 
alles kan ook, mits gerichte vraagstelling, met de echte fiets gebeuren. 
Deze fiches zijn louter ter ondersteuning. 

Gerichte vraagstelling bij gebruik van deze verwonderingsfiches zorgt voor een brede basis voor het geplande onderzoek;
 - Welke onderdelen herken je?
 - Wat is het doel van die onderdelen?
 - Welke systemen zie je hier terugkomen?
 - Welke vormen herken je? (driehoeken, vierhoeken,...)
 - Waarom heeft men voor deze vormen gekozen?
 - Zie je hier overbrengingen terugkomen? Zo ja, welke? (tandwielen, ketting)
 - Waarom heeft men voor deze soort overbrenging gekozen?

Stel een onderzoeksvraag op. Zorg dat deze voor iedereen duidelijk is. 

Bijvoorbeeld:  
 - Wat is de beste overbrenging voor een fiets? De kettingoverbrenging of riemoverbrenging?
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2. onderzoek opzetten

Vervolgens zal de onderzoeksfiche en onderzoeksbundel klassikaal doorgenomen worden, hier komen de te volgen stappen, 
gebruiksmaterialen en gereedschappen aan bod. 

 Bespreek samen met de leerlingen:
-  Wat hebben we allemaal nodig? (onderzoeksfiche)
-  Wat kun je hier over vertellen? 
-  Waar kom je dit allemaal tegen?
-  Waar moet je op letten als je deze materialen/gereedschappen gebruikt?
   (voldoende aandacht besteden aan veiligheid bij gebruik van bijvoorbeeld de schroevendraaier)

Laat de leerlingen een HYPOTHESE stellen (Wat denk je?)

3. onderzoek uitvoeren

Het onderzoek kan klassikaal of in groepswerk verlopen. Men bouwt de opstellingen na die terug te vinden zijn in
de onderzoeksfiche.
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4. waarnemingen noteren

De onderzoeksresultaten laten noteren op de onderzoeksfiche. 
Laat de leerlingen eveneens foto’s of filmpjes maken van hun onderzoeksresultaten. 

5. BESLUIT FORMULEREN

De terugkoppeling maken naar de vooraf geformuleerde onderzoeksvragen, waar de leerlingen vooraf een hypothese hebben 
over kunnen vormen (”Wat denk je?”) en dit linken met de resultaten vanuit de onderzoekjes.

Leg duidelijk de nadruk op wat de leerlingen GELEERD hebben en leg dit eveneens visueel vast.

Een AANDRIJFWIEL is het wiel waarmee de beweging begint. Een VOLGWIEL wordt door een ander wiel 
aangedreven.

Overbrengingen waarbij de wielen tegen elkaar aanzitten, zoals bij tandwielen, noem je DIRECTE 
OVERBRENGINGEN.                              

Overbrengingen met een riem of ketting noem je INDIRECTE OVERBRENGINGEN.

WAT KUN JE
BESLUITEN?

4Fiets - onderzoeksbundel voor de leerkracht



RE
FL
EC

TI
E

W
at

 k
un

ne
n 

w
e 

de
 

vo
lg

en
de

 k
ee

r 
be

te
r 

do
en

?

W
at

 w
er

kt
e?

W
el

ke
 n

ie
uw

e
id

ee
ën

 k
w

am
en

 e
r?

W
at

 h
eb

be
n 

w
e 

ge
le

er
d?

5Fiets - onderzoeksbundel voor de leerkracht


