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?

Doe je wel eens aan techniek in uw klas? Of heb je er geen tijd voor? 

Misschien heb je het materiaal niet, staat techniek te ver van je klas af 

of kost het allemaal veel te veel moeite? Wie weet is techniek gewoon 

je ding niet?  

Wij denken echter dat techniek in elke klas past, zonder dat je een 

elektricien of timmerman moet zijn. Techniek is namelijk al volop 

aanwezig in je klas! Stel je voor: je zit met je leerlingen in de klas en het 

licht valt uit of je hebt passers nodig in een rekenles maar de doos met 

passers is kwijt geraakt. Je bent met je leerlingen op fietstocht en er 

valt een ketting van een fiets. De inkt van de printer is op, je wilt koken 

met je leerlingen of een kader maken voor rond hun schilderijen. Al 

deze dingen zijn een prima aanzet tot techniek in de klas! 

De Techmobiel werd opgestart vanuit een klein groepje enthousiaste 

leerkrachten en studenten. We hopen dat we via de Techmobiel 

leerkrachten enthousiast kunnen maken om techniek in hun klas te 

brengen. We helpen met materiaal en geven inspiratie om zo het beste 

van techniek uit elke leerkracht te halen.  

Wij willen de Techmobiel zo laagdrempelig mogelijk maken. Daarom 

kan elke school ons contacteren om hem in huis te halen en maken we 

hem zo kosteloos als mogelijk. Op die manier hoeft je school niet te 

lang te twijfelen of je de Techmobiel in huis wil halen.   
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Kan onze school de Techmobiel een maand lang uitlenen? 

In principe kan dit. Als je zin hebt om de Techmobiel naar je school te laten 

komen kan je met ons contact opnemen en samen kunnen we dan afspreken 

wanneer de Techmobiel langskomt en hoe lang hij op jouw school zal blijven.  

Je kan ons contacteren via info@techmobiel.be. Zie ook onze website 

www.techmobiel.be voor meer contactgegevens.  

Wat moet dit allemaal kosten? 

Als je de Techmobiel in jouw school krijgt, betaal je slechts de materialen die je 

verbruikt. Als je bijvoorbeeld tien nagels gebruikt, betaal je deze tien nagels 

aan inkoopprijs terug. In de online inventaris kan je van alle materialen 

terugvinden wat de inkoopprijs voor dit materiaal is en via de handige 

afchecklijst in de Techmobiel kan je makkelijk bijhouden welke materialen er 

allemaal verbruikt zijn. Wij vertrouwen dan ook op jou om alles correct bij te 

houden. 

Voor het gebruiksmateriaal en de uitleen van de Techmobiel zelf hoeft niet 

betaald worden. Enkel indien de gebruiksmaterialen beschadigd zijn vragen wij 

wel om ze terug te betalen aan inkoopprijs. Wij verwachten wel dat je een 

verslag maakt van de activiteit die je in de klas met de Techmobiel doet zodat 

we de zoekhoek daarmee kunnen verrijken. 

Komt de Techmobiel met experten die  

met onze leerlingen aan de slag gaan?  

Neen. Het is de bedoeling dat de komst van de Techmobiel leerkrachten 

aanzet om zelf concreet aan de slag te gaan rond techniek. Wel helpt de 

Techmobiel je door al het benodigde materiaal aan te bieden. Verder in dit 

mailto:info@techmobiel.be
http://www.techmobiel.be/
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boekje staan enkele concrete activiteiten die je kan uitvoeren en ook onze 

website (www.techmobiel.be) is een bron van informatie en inspiratie. 

Wij werken aan een systeem waarmee je klas in contact kan komen met 

verschillende experten rond Techniek. Onze Chatraket brengt jou zo snel 

mogelijk naar de juiste persoon. 

Ik heb 25 leerlingen en in de Techmobiel  

zitten maar 5 hamers, wat nu?  

Al het materiaal kopen voor elke leerling in een klas is een enorme kost die 

bijna geen enkele school kan dragen. Voor een goede techniekactiviteit is het 

echter niet nodig dat alle leerlingen steeds op dezelfde manier bezig zijn. Wij 

geven in dit boekje concrete tips over hoe je techniekactiviteiten kan 

organiseren. Kijk daarvoor bij het deeltje ‘Aan de slag!’.  

Wat na de Techmobiel? Onze school  

heeft al dat materiaal toch niet? 

Na het uitlenen van de Techmobiel kan je op basis van je ervaringen met de 

school beslissen welke materialen het meest gebruikt werden en welke 

materialen de meeste mogelijkheden geven voor jouw school. Je kan dus via 

de Techmobiel ontdekken welke materialen in jouw klas of school goed 

werken.  

Op termijn zal ook de mogelijkheid komen om via de Techmobiel een kleinere 

techniekmodule aan te kopen. Hierin zullen de voornaamste materialen 

aanwezig zijn voor een aantrekkelijke prijs.  

http://www.techmobiel.be/
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Bij het werken rond techniek is veiligheid vaak net iets belangrijker als 

in andere lessen. Daarom hier enkele belangrijke veiligheids- 

voorschriften. 

 

  

Zorg dat de Techmobiel op een 

veilige plaats staat en dat hij goed 

stevig staat. Zet de remmen van de 

wieltjes aan zodat hij niet 

plotseling wegrijdt.  

 

Zet niet alle schuiven tegelijk open, 

dit kan ervoor zorgen dat ze 

blokkeren. Doe eerst een schuif 

dicht voor je de volgende opent. 

 In de Techmobiel zitten een aantal voorwerpen die kunnen helpen bij 

de veiligheid. Zo zijn er veiligheidsbrillen, mondmaskers en 

handschoenen voorzien. Er is ook een branddeken aanwezig. Aarzel 

zeker niet om van deze voorzieningen gebruik te maken.  

 Zorg ervoor dat je als leerkracht goed weet hoe 

elk materiaal werkt voordat je de leerlingen er 

mee laat werken. Zo voorkom je verkeerd gebruik 

van het materiaal en ongevallen die daaruit voort 

kunnen komen. In de online inventaris kan je ook 

veiligheidsvoorschriften nalezen. 

 

Er zit veel 

waardevol 

materiaal in de 

Techmobiel! 

Zorg dat hij 

goed 

afgesloten is en 

zet hem best in 

een lokaal dat 

op slot gaat. 

Bij het werken met vuur of sterk verwarmde 

voorwerpen, zoals bij solderen, zorg je ervoor dat 

de leerlingen voldoende bescherming dragen en 

let je erop dat er geen ontvlambare stoffen in de 

buurt zijn. Indien mogelijk doe je deze dingen best 

buiten. 

 



 

 
 

8 

: 

In dit deel vind je enkele modellen die je kan gebruiken om techniek in 
jouw klas te brengen zonder dat je enorme bergen materiaal nodig 
hebt. Combineer deze modellen met activiteiten uit de zoekhoek. 

Het ontdekkingsmodel 

De Techmobiel is gearriveerd en daar is al dat materiaal, tijd om op ontdekking 
te gaan! Zet een hoekenwerk op voor je leerlingen rond een bepaald thema of 
gewoon om de leerlingen een aantal gereedschappen en technieken uit te 
laten proberen. Breng zoveel mogelijk variatie aan in je hoekenwerk, zodat de 
leerlingen echt kunnen ontdekken. Zorg bijvoorbeeld voor een hoek waarin 
kinderen kunnen experimenteren met magneten, een hoek waarin een ander 
groepje een constructie maakt met tandwielen, een onderzoekje uitvoert met 
de microscoop, een groepje dat experimenteert met elektriciteitsdraad, een 
batterij en lampjes,… 

Je kan het ook op een andere manier doen: tijd voor vrije exploratie. Zet de 
Techmobiel open of haal er wat materialen uit en kijk zelf met welke geweldige 
ideeën de leerlingen komen. De leerlingen zullen ook een heleboel vragen 
hebben, perfect om onderzoek rond te doen.  

Het uitdagingsmodel 

Stel je leerlingen eens voor een uitdaging! Wie bouwt de snelste zeilboot, het 
beste vliegtuig, de handigste kar,… De mogelijkheden zijn eindeloos. Jij 
bepaalt als leerkracht wat de leerlingen moeten verzinnen, welke materialen 
ze mogen gebruiken en hoe lang ze aan hun ontwerp kunnen werken. Je kan je 
klas verdelen in groepjes of het met verschillende klassen tegen elkaar 
opnemen. Je kan werken met een centrale materiaalbank waar de groepjes 
materiaal kunnen uitlenen.  

Misschien vind je het als leerkracht wel leuk om de leerlingen uit te dagen, 
maar de leerlingen zetten elkaar ook wel eens graag voor een uitdaging! Je kan 
ook de leerlingen volledig vrij hun materiaal laten kiezen om op extra creatieve 
ideeën te komen.  
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Het behoeftemodel 

Techniek ontstaat uit behoeften. Room opkloppen met een klopper is lastig, 
wat doe je dan? Je vindt een mixer uit. Het is niet fijn om in de regen te staan, 
dan bouwen we toch gewoon een afdak?  

Soms kan het zijn dat er zich spontaan een behoefte aanbiedt. Gebroken 
toestellen, problemen met de deur van de klas,… Sommige van deze 
problemen kunnen opgelost worden met het materiaal van de Techmobiel. 
Maar je kan ook een behoeft creëren. Bijvoorbeeld de behoefte aan een 
elektrische klasbel, waar bezoekers op drukken in plaats van op de deur te 
kloppen of een lichtje dat gaat branden wanneer de klas stil moet lezen. Deze 
dingen zijn heel fijn om samen met de leerlingen te maken. 

Je kan met de volledige klas of in groepjes nadenken over het ontwerp van je 
nieuwe hulpmiddel. De uitwerking kan gebeuren door een klein aantal 
leerlingen of je kan de klas indelen in groepjes die verschillende ontwerpen 
maken, om daarna het beste ontwerp uit te kiezen.  

Het projectmodel 

Zoek de technische toepassingen in je thema en werk hier activiteiten rond uit. 
In veel thema’s zit wel wat techniek verborgen. Denk eraan dat techniek niet 
alleen het maken en uitproberen van de materialen is, maar ook het begrijpen 
ervan (hoe werkt het?) en het duiden (waarom hebben we dit nodig?). In het 
thema Sinterklaas kan je bijvoorbeeld de werking van een stoomboot 
onderzoeken, als je rond  duurzaamheid werkt kan je op zoek gaan naar 
systemen om de klas beter te isoleren en zo weinig mogelijk energie te 
verspillen.  

Belangrijk hierbij is dat de leerlingen een groot deel van het onderzoek zelf 
kunnen doen. Laat hen informatie over de toepassingen opzoeken om ze te 
begrijpen, de toepassingen eventueel uitproberen en hun bevindingen 
presenteren aan de anderen. Laat hen tekenen, uitproberen, tonen, 
experimenteren,… Om iets uit te kunnen leggen, moet je het echt goed 
begrijpen, besteed dus voldoende aandacht aan de presentaties.
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Hier vind je een korte beschrijving van enkele materialen die je in de 

Techmobiel kan terugvinden. Kijk zeker ook eens in de online inventaris, 

daar vind je alle materialen uit de Techmobiel terug, met een 

beschrijving, veiligheidsvoorschriften en hun aankoopprijs. Een ideale 

plaats om inspiratie op te doen. 

De boormachine 

Een boormachine kan je gebruiken om gaten te boren in hout, steen of 

beton. Een boormachine is uitgerust met verschillende koppen die je 

kan vervangen naargelang het materiaal waarin je moet boren. De kop 

om mee in hout te boren heeft een 

duidelijk spits puntje op het uiteinde. 

De kop om mee in steen of beton te 

boren is platter en heeft geen duidelijk 

scherpe punt. Om in harde steen of 

beton te boren zet je de boor best op 

‘kloppen’, dit doe je door de knop aan 

de zijkant van de boor te verzetten. Probeer gaten zo recht mogelijk te 

boren en hou de boor stevig vast. 

De waterpas 

Een waterpas gebruik je om te meten of een 

bepaald oppervlak volledig horizontaal of 

verticaal, ofwel waterpas is. Zo kan je een 

waterpas bijvoorbeeld gebruiken om een plank volledig horizontaal aan 
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de muur te hangen. Op die manier kan je er zeker van zijn dat je 

spulletjes er niet gewoon af zullen glijden. Om te kijken of je oppervlak 

volledig horizontaal of verticaal is, zet je de waterpas erop. Kijk naar het 

kleine buisje met gekleurd vocht en een luchtbel in. Zit de luchtbel mooi 

in het midden? Dan is je voorwerp waterpas. 

Tandwielen 

De Techmobiel is voorzien van een verzameling 

tandwielen in verschillende maten. Met dit materiaal 

kunnen de leerlingen zelf constructies bouwen en de 

werking van tandwielen ontdekken. Kijk echter ook verder dan alleen 

het materiaal, tandwielen zitten verwerkt in een 

heleboel dagelijkse gebruisvoorwerpen, denk 

bijvoorbeeld aan een blikopener en een fiets.   

Ballonnen 

Ballonnen ken je wel, je blaast ze op bij feestjes of 

versiert er je klas mee. Maar wist je ook dat je met 

ballonnen een heleboel leuke creaties kan maken? Van 

raketten tot hovercrafts tot auto’s. Ballonnen geven 

snelheid aan je ontwerpen. Maak dus goed gebruik van 

die luchtdruk.  

De camera 

In onze Techmobiel zit ook een camera. Wij vinden het erg fijn als je ons 

foto’s en/of filmpjes van de activiteiten die in jouw klas rond de 

Techmobiel plaatsvinden, doorstuurt. Ook naar de resultaten zijn we 

heel benieuwd. Gebruiken dus!   
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Om je op weg te helpen, leggen we je alvast twee technieken uit die je 

in elke klas kan gebruiken. Wil je graag meer technieken leren? Kijk dan 

in onze zoekhoek! 

Zagen met een verstekbak 

Als je met hout gaat werken en verschillende houten stukken aan elkaar 

wilt bevestigen, zal een verstekbak zeker van pas komen. Door hout in 

verstek te zagen zorg je ervoor dat je een perfecte hoek van 45 of 90 

graden krijgt aan het einde van je balk of plank. Wil je bijvoorbeeld een 

kader voor een schilderij maken? Zaag dan beide uiteinden van je vier 

planken in verstek op 45 graden om tot een perfecte rechthoek te 

komen. Zo doe je het: 

 

  

Duid met potlood aan waar je wil zagen. 

 Leg je plank in de verstekbak en houd hem strak 

tegen één van de insneden. De schuine insneden 

zorgen voor een hoek van 45 graden, de rechte 

insneden maken een hoek van 90 graden.  

 Houd de plank goed vast of zet hem vast met 

een lijmtang. Nu kan je door de insneden van de 

verstekbak zagen. Je kan met een verstekbak 

recht naar beneden zagen. 

 Je hebt nu je eerste plank in verstek gezaagd!  
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Een stroomkring maken 

Om een eenvoudige stroomkring te maken, heb je de volgende 

materialen nodig: een spanningsbron, bijvoorbeeld een batterij, twee 

metalen draden, stoomdraadjes, waardoor de stroom zich kan 

verplaatsen (meestal omhult met blauwe of rode kunststof) en een 

lampje dat zal werken met behulp van de stroom. 

Een batterij heeft steeds twee kanten of polen: een pluspool en een 

minpool. In een stroomkring stromen de elektronen altijd van de 

minpool met veel negatief geladen elektronen naar de pluspool met 

weinig negatief geladen elektronen. Ga als volgt te werk: 

  Klip één van de stroomdraadjes vast aan 

de pluspool van de batterij. Klip de 

andere kant vast aan het lampje. 

 Klip het andere stroomdraadje vast aan 

de minpool van de batterij. Klip de 

andere kant vast aan het lampje. 

 Het lampje zal slechts branden als de beide stoomdraadjes 

vastgeklipt zijn en er dus inderdaad een kring gevormd wordt. Laat 

je leerlingen experimenteren om uit te vissen wanneer het lampje 

gaat branden en wanneer niet.  

 Wil je ook een knop om je lampje uit te 

schakelen? Dan heb je nog een extra 

draadje nodig. De knop bevestig je tussen 

de minpool van de batterij en het lampje.  
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Enkele websites waar je nog meer ideeën en activiteiten kan vinden. 

Vergeet zeker onze eigen website niet: www.techmobiel.be  

- http://www.techniekinjeklas.nl/  

- http://www.technotheek.be/  

- http://www.techniekinhetbo.nl/ 

- http://www.techniekcoach.nl/ 

- http://www.technochallenge.nl/Basisonderwijs/lesmateriaal.html 

In onze zoekhoek vind je ook een beoordeling van deze websites en 

nog meer bronnen.  

Freinetschool De Appeltuin  

Weldadigheidsstraat 74  

3000 Leuven 

016/201762 

Wout Vanreusel:  0498/358022 

 Jomme Knooren: 0477/519703 

info@techmobiel.be  

www.techmobiel.be  

http://www.techmobiel.be/
http://www.techniekinjeklas.nl/
http://www.technotheek.be/
http://www.techniekinhetbo.nl/
http://www.techniekcoach.nl/
http://www.technochallenge.nl/Basisonderwijs/lesmateriaal.html
mailto:info@techmobiel.be
http://www.techmobiel.be/
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