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Beste leerkracht, leerling,  

Binnenkort staat de Techno Trailer bij jullie voor de schoolpoort.  

Wij kijken er alvast naar uit om jullie te mogen ontmoeten.  

Graag willen we jullie die dag volledig onderdompelen in de wereld  

van techniek, technologie en chemie. 

Met dit voortraject willen we jullie voorbereiden op de komst van de 

Techno Trailer. 

Aan de hand van verschillende invul- en doe-opdrachten komen jullie 

meer te weten over technische beroepen en het technisch proces. Alle 

opdrachten kunnen uitgevoerd worden met materiaal en gereedschap 

dat te vinden is in de school. Enkel voor de eieren zal iemand moeten 

zorgen (jaja, ik weet het … de kip hé). 

Na dit pakketje zullen jullie optimaal voorbereid zijn op de komst van 

de Techno Trailer.  

Veel succes, 

Het Techno Trailer Team 
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Als je na de lagere school voor een bepaalde studierichting kiest, heb je 
waarschijnlijk al één of meerdere beroepen in je hoofd. Welk beroep is 
dat voor jou? Als je aan meerdere beroepen denkt, noem dan je 3 
favorieten. 
 
             1 …………………………………………………………………… 

             2 …………………………………………………………………… 

             3 ……………………………………………………………………

Zit daar een beroep bij dat je een technisch beroep zou noemen?  
Zo ja, welk? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Wanneer spreek je over een technisch beroep. Met andere woorden, 
wat maakt volgens jou een beroep tot een technisch beroep? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Kies jij voor techniek?

Zoek eens op: Wat is een technisch beroep? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Je zal merken dat het heel moeilijk is om een definitie te plakken op 
een technisch beroep. Vermits onze samenleving steeds meer hoog 
technologisch wordt, komen er steeds meer technische beroepen bij.  
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Denk je dat je zelf veel bezig bent met techniek? Waarom wel of niet? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Techniek is cool, spannend en leuk. Ontdek het zelf maar: maak je eigen 
haargel, programmeer een robotarm, druk je eigen magazine en nog 
veel meer. Ontdek het straks zelf want de Techno Trailer komt naar 
jullie school! 

Duidt de beroepen aan waarvan jij denkt dat het een technisch beroep 
is. Vraag eens rond is de klas, heeft iedereen dezelfde mening? 

Kraanmachinist

Dierenarts Pianist/dirigent

Burgerlijk ingenieur Orgelbouwer

Doktersassistent Psychiater

Grafisch ontwerper Vrachtwagenchauffeur

Hoedenmaker Politieagent

Automonteur Archeoloog

Beroepsmilitair

Autoverkoper

Kraamverzorger

Constructiewerker

Thuiszorgmedewerker
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Het Technisch Proces
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Opdracht: 

Bekijk samen de film van “Sam en de boot”. De film kan je terug vinden op 
de website http://www.technotrailer.be. Open de film op Youtube voor een 
optimale beeldkwaliteit. 

Kunnen jullie de film kort samenvatten volgens de stappen van het 
technisch proces? 

Zomaar wat aanrommelen brengt je meestal 
niet ver. Als je echt een probleem wilt 
oplossen of iets wilt maken, doe je dat best 
stap voor stap. Gebruik dit schema om jouw 
probleem/behoefte aan te pakken.

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

http://www.technotrailer.be
http://www.technotrailer.be
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Een zachte landing
Opdracht 

- Ongekookte eieren  
- Scharen  
- Lijm  
- Plakband  
- Klei (om eieren te maken van klei en niet direct te testen met echte 
eieren)  
- Allerlei materialen om de landing zacht te maken: watten, 
boterhamzakjes, papier, rietjes, elastiekjes, 

Probleem/behoefte 

In de ruimtevaart is het landen zeker zo 
belangrijk als het opstijgen. Denk bijvoorbeeld 
maar aan de eerste mens op de maan, het 
landen op de maan was hier het moeilijkste 
deel van de missie. Tegenwoordig worden er 
ook sondes naar planeten gestuurd om deze te 
verkennen, zoals de Marslander op Mars. Deze 
sondes zijn robots die op onderzoek gaan. Het 
spannendste moment bij zo’n missie is het 
moment van de landing met de hoop dat de 
sonde bij die landing niet stuk gaat. Er wordt 
daarom gebruik gemaakt van parachutes en allerhande stootkussens om de 
landing zo zacht mogelijk te maken. 

Vandaag gaan jullie geen robot laten landen op een planeet. Jullie gaan 
een landingsstel maken voor een ei. Als we een ongekookt ei laten vallen 
van op een hoogte van 1,5 meter, zal het sowieso stuk gaan. Aan jullie om 
ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt.

Hieronder volgen enkele opdrachten die je aan de hand van het 
technisch proces hopelijk tot een goed einde kan brengen in je groepje.
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Ontwerpen 

De voorwaarden waaraan je ontwerp moet voldoen: 

- Het landingsstel moet zonder hulp kunnen staan. 

- Het landingsstel moet ervoor zorgen dat het ei niet breekt bij een val 
van 1,5 meter hoogte. 

Eerst maak je een ontwerp van je landingsstel. Bekijk en bespreek deze 
ontwerpen, zodat je ideeën van elkaar kunt opdoen.

Maken 

Verzamel materialen waarmee je aan de slag kan. 

Maak een testmodel en test het eerst met een ei van klei, zodat je het 
ontwerp nog kan verbeteren. 

In gebruik nemen 

Na de test met het ei van klei, kan je de test doen met een echt ei. Laat 
het landingsvoertuig los op een hoogte van 1,5 meter. We duimen mee dat 
het ei de val overleeft. 

Evalueren 

Is het ei nog heel na de val? 

Als het ei stuk is moet je het ontwerp verbeteren. 



�9

Een goed idee 

Maak pannenkoeken van de eieren die de val hebben overleefd. Hoe meer 
hele eieren, hoe meer pannenkoeken! 

Reken zelf even uit welke ingrediënten jullie nodig hebben: 

1 ei   x ……… = ……………… eieren 

125 gr bloem x  ……… = ……………… gr bloem  

50 ml melk  x ……… = ……………… ml melk 

1 koffielepel suiker x ……… =  ……………… koffielepels suiker 

enkele druppels vanille-extract 

een snuifje zout 

olie om te bakken 
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Bouw een brug
Je kunt niet zomaar een weg over een rivier maken. Hiervoor heb je 
een stevige constructie nodig. Anders valt de brug in het water.

1. Proefje met papier 

- Probeer eens een vel papier tussen twee tafels te leggen. 

- Kan je iets op het papier leggen? 

- Wat gebeurt er? 

- Vouw het papier. Kan je er nu iets opleggen?

Welke manier van 
vouwen is het sterkst? 

Hoeveel potloden kan je 
op de verschillende 
papiertjes leggen? 

Je kunt het onderzoeken, 
tekenen en opschrijven.

2. Sterke driehoek of vierkant 

Sommige vormen zijn steviger dan andere. 

Proefje met karton: 

- Vouw een karton in de vorm van een driehoek en een vierkant. 

- Duw eens aan de bovenzijde van beide vormen. 

- Wat gebeurt er bij het vierkant? En bij de driehoek? 

- Welke vorm is het sterkst?
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3. Maak een kleine brug 

Wanneer je allemaal driehoeken aan elkaar plakt kan je zelf een vakwerk 
maken. Met twee vakwerken en een stuk stevig karton maak je een brug

Wat heb je nodig? 

Golfkarton  
Een schaar 
Een liniaal 
Plakband 
Lijm

Rietjesbrug 

Opdracht 
Bouw een zo lang mogelijke brug van rietjes.  
De brug moet een naamblokje kunnen dragen! 

Materiaal 
50 buigrietjes 
1 rolletje plakband 
 

Uitvoering 
• Doe het proefje 
• Teken een ontwerp op papier 
• Bouw de brug  

 
 

Sommige vormen zijn steviger dan andere. 

Proefje 
Onderzoek zelf wat steviger is: een driehoek of een vierkant. 
1. Maak een driehoek van drie rietjes  
2. Maak een vierkant van vier rietjes 
3. Zet het vierkant op tafel en duw op een hoek, doe dit ook 
voor de driehoek. 
Welke vorm is steviger, de driehoek of het vierkant? 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusie 
De driehoek is de sterkste vorm waarmee je kunt bouwen. Het is de enige vorm die niet 
verandert als je er op drukt. Dit heet vormvast. De krachten worden verdeeld over de hele 
driehoek. Constructies met driehoeken zijn hierdoor stevig. 

 

De vakwerken 

Knip 14 stroken van 14 cm bij 2 cm uit. 
Let goed op, de banen in het karton moeten in de richting van de 
stippellijnen lopen. 

Zet met een liniaal twee streepjes op 5 cm vanaf elke zijkant. 

Nu moet je precies op deze lijnen het karton vouwen. 

Plak het driehoekje met plakband vast.
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Knip nu twee stroken van 22 cm lang en 2 cm breed. Let weer op de 
richting van de banen in het karton. 

Knip ook twee stroken van 16 cm lang en 2 cm breed. 

Plak de driehoeken op het langste strookje karton. Plak de driehoeken ook 
aan elkaar vast. 

Bovenop kan je de kleine stroken plakken.  

Nu heb je een vakwerk. Als de lijm droog is, kan je het vakwerk voorzichtig 
proberen te buigen. Het is al best stevig hé!
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Nu moeten we nog een weg hebben. Hiervoor hebben we dik karton nodig 
van 12 cm op 22 cm. Als je dit niet hebt, kan je twee dunnere stukken op 
elkaar plakken. Zo wordt de weg lekker stevig. 

Let weer op de banen in het karton. 

Plak nu de twee vakwerken aan de zijkanten van de weg. 

Als de lijm droog is, kan je de brug testen. Probeer de brug eens tussen 
twee stapels boeken te leggen. 

Hoe stevig is jouw brug? Hoeveel dingen kan je erop leggen? 

Om de brug nog steviger te maken kan je er nog een vakwerk opplakken.  
Je kan natuurlijk ook proberen een langere of grotere brug te maken.  


