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INDELING TIJD
Aangezien we zelf de lessen nog niet zelf gegeven hebben is dit enkel een schatting van de tijdsverdeling.

2 lesuren per week voor 7 weken (14uur STEM) + samenwerking LO
2 lesuren per week

Inhoud

Hoofdstukken + pagina’s

WEEK 1

Inleiding + theorie

p. 3 - 13

(Conditie

parcours

wordt

afgelegd tijdens de les LO
maar ontworpen tijdens de
STEM les)
WEEK 2

Theorie

p. 14 - 20

WEEK 3

Programmeren

p. 21 – 35

WEEK 4

Programmeren

WEEK 5

Proeven uitvoeren

p. 36 + proeffiches p. 49 - 57

WEEK 6

Resultaten bespreken

p. 37 - 43

WEEK 7

Duurzaamheid

p. 44 – 48

Deze cursus voorziet meer leerstof dan nodig is. Dit wil zeggen dat je best op voorhand selecteert wat je al dan niet wil bespreken met
de leerlingen. Er zijn heel wat filmpjes en werkvormen die verkort kunnen worden. Hier is het de keuze van de leerkracht op welke
onderdelen dieper word ingegaan.
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INLEIDING

1.

Met opmerkingen [y1]: De meeste leerlingen hebben
reeds kennis gemaakt met STEM.
Voor heel wat leerlingen is STEM = programmeren, Het
belang van alle aspecten kan hier duidelijk gemaakt worden.

WAT IS STEM?
Welkom in de STEM-horizonmodule!

S T E M
Engeniering

Technology

Science

Technologie

Wetenschappen

Ingenieurswetenschappen

Mathematics

Wiskunde

In de STEM-lessen krijg je de kans om de leerstof uit vakken zoals biologie, wiskunde, fysica, techniek,... samen te gebruiken om allerlei
problemen op te lossen (dat is dan ontwerpen) of om vragen te beantwoorden (dat is dan onderzoeken).

2. ONTWERPCYCLUS?
UITDAGING
PROBLEEMSTELLING

SCIENCE
wetenschappen

REFLECTIE

LEERINHOUD
MATHEMATICS

CONCEPT

toegepaste wiskunde
ENGINEERING
ontwerp

TECHNOLOGY
techniek - programmeren

UITWERKING/MONTAGE
EVALUATIE TECHNISCH SYSTEEM

TEST / VERWERKING RESULTATEN
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MODULE 1: DE UITDAGING
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MODULE 2: PROBLEEM VERKENNEN

1.

Met opmerkingen [y2]: Conditie = Rode draad

WAT VERSTAAN WE ONDER HET BEGRIP CONDITIE?
Vul onderstaande brainstorm in.

Met opmerkingen [y3]: Voorkennis onderzoeken.
Bij een tekort aan tijd kan dit kort KLASSIKAAL.

Denk even met je buur goed na waaraan jullie denken bij het woord conditie.

……………………………………….

……………………………………….
……………………………………….

CONDITIE
……………………………………….

……………………………………….
……………………………………….

Als we over onze conditie praten, dan hebben we het meestal over de staat waarin ons lichaam verkeert, en dan vooral over wat we lichamelijk
kunnen presteren.
Als iemand zegt dat hij ‘in goede conditie is’, dan bedoelt hij meestal dat hij fit is en bijvoorbeeld een rustige duurtraining kan doen zonder buiten
adem te raken.

2. WELKE FACTOREN BEPALEN MEE DE CONDITIE?
OPDRACHT 1 : Bekijk onderstaande filmfragmenten en beantwoord de onderstaande vraagjes.
Fragment 1: https://www.youtube.com/watch?v=KUuFNZdvPmQ

▪

Uit welke twee verschillende onderdelen bestaat conditie?
Spierkracht + uithoudingsvermogen

▪

Wat is het verschil tussen beide onderdelen?
Spierkracht: Explosieve prestatie -> kort maar krachtig
Uithoudingsvermogen: langer sporten vol houden.

▪

Hoeveel conditie verlies je na 2 maanden niets doen? Een kwart van je conditie.
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Fragment 2 (1.36-2.25): https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-spieren/

▪

Welk lichaamsdeel zorgt ervoor dat spieren verbonden zijn met jouw botten?
Pezen

▪

Hoe komt het dat een spier kan samentrekken en ontspannen?
Omdat een spier opgebouwd is uit spierbundels en de spierbundels zijn opgebouwd uit spiervezels. De spiervezels kunnen in elkaar
Schuiven. Wanneer deze in elkaar schuiven wordt de spier korter en spant de spier op. Wanneer de spiervezels uit elkaar schuiven
Wordt de spier langer en ontspand de spier.

Fragment 3 (5.47-7.16): https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-spieren/

▪

Wat is het verschil tussen een rode spier (rode spiervezels) en een witte spier (witte spiervezels)?
Rode spier: Sporters die voor een lange duur sporten hebben meer rode spieren. (Meer doorbloed = meer zuurstof)
Witte spier: Kracht sporters hebben meer witte spieren.

▪

Waarom kan een marathonloper meestal geen zware gewichten tillen?
Omdat een marathonloper minder rode spiervezels heeft.

OPDRACHT 2 : Lees volgend artikel grondig door en vul onderstaande vraagjes aan.

▪

Wat kan men met een inspanningstest bepalen?
Je uithoudingsvermogen.

▪

Hoe werkt zo’n test?
Tijdens de test meet de apparatuur hoeveel
zuurstof je spieren maximaal opnemen:
hoe meer ze opnemen,

Sport Vlaanderen wil dat de overheid hobby-lopers verplichten om een
inspanningstest af te leggen voor ze aan wedstrijden deelnemen. Te veel mensen
komen slecht voorbereid aan de start en dat is gevaarlijk, zegt Sport Vlaanderen.

hoe beter je uithoudingsvermogen.

Zo’n inspanningstest is om te bepalen hoe goed je uithoudingsvermogen is. Deze
kan je uitvoeren bijvoorbeeld op de loopband of de fietsergometer in de sportschool.
Bij zo’n test wordt de weerstand van het toestel steeds zwaarder gemaakt en ga je
net zolang door tot je echt niet meer kunt. Tijdens de test meet de apparatuur
hoeveel zuurstof je spieren maximaal opnemen: hoe meer ze opnemen, hoe beter
je uithoudingsvermogen.
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Conditie bestaat uit twee verschillende grote onderdelen:
witte spieren → witte spiervezels

explosieve prestatie

→ KRACHTSPORTER
Vb. sprinter

rode spieren → rode spiervezels

langdurige prestatie

→ DUURSPORTER
Vb. marathonloper

- SPIERKRACHT
- UITHOUDINGSVERMOGEN
= hoelang je een prestatie kan volhouden.
INSPANNINGSTEST

Meet hoeveel zuurstofgas je
spieren maximaal opnemen.

→ Hoe meer, hoe beter je uithoudingsvermogen.

3. WAT GEBEURT ER MET DE ENERGIE IN JE LICHAAM TIJDENS HET SPORTEN/VERBETEREN CONDITIE?

Met opmerkingen [y4]: Tijdens de lessen NW (en
techniek) gaan de leerlingen het begrip energie bespreken.
Dit zorgt ervoor dat je in de loop van het schooljaar sneller
door dit onderdeel kan gaan.
Herhaling is belangrijk maar hier kan dit heel kort gebeuren.

BEGRIP ENERGIE
Kruis de afbeelding(en) aan die te maken heeft (hebben) met het begrip ENERGIE. (Ze hebben allemaal te maken met energie)













Energie is wat systemen (voorwerpen) en organismen (levende wezens) nodig hebben om te kunnen functioneren /een arbeid te verrichten.
Om ons heen zijn er tal van energiebronnen (bv. batterijen) die verschillende energievormen (bv. elektrische energie) leveren.
Deze verschillende energievormen zijn nodig om te functioneren. Een energiebron kan meerdere energievormen met zich meebrengen.

HORIZONMODULE STEM

9

ENERGIEVORMEN

Energie kan dus in verscheidene vormen voorkomen:
ELEKTRISCHE ENERGIE

De energie die vervat zit in elektriciteit.

THERMISCHE ENERGIE

Energie in de vorm van warmte.

STRALINGSENERGIE

Energie in de vorm van licht of een andere vorm van straling.

CHEMISCHE ENERGIE

Energie die in stoffen (voedsel / batterijen / brandstof) opgeslagen zit.

KINETISCHE ENERGIE (bewegingsenergie)

Energie die bewegende voorwerpen bezitten. (hangt af van de massa en snelheid voorwerp)

POTENTIËLE ENERGIE

Energie die een voorwerp bezit wanneer het zich op een plaats (bv. hoogte) bevindt
of de mogelijkheid heeft om te bewegen (bv. een steen in een katapult).

De ene energievorm kan worden omgezet naar één of meerdere andere energievormen. Dat noemt men een energieomzetting.
Bij elke energieomzetting is de totale hoeveelheid energie die de energieomzetting opneemt even groot als de totale hoeveelheid energie die
energieomzetting afgeeft. Tijdens zo’n omzetting gaat er geen energie verloren. De hoeveelheid wordt behouden.
Dit is een van de belangrijkste wetten uit de fysica: De wet van behoud van energie.
Afhankelijk van het technisch systeem vinden er verschillende energieomzettingen plaats.
OPDRACHT 1 : Noteer de energieomzetting die plaatsvindt bij volgende technische systemen.
TECHNISCH SYSTEEM

ENERGIEOMZETTING
van

Elektrische energie

Met opmerkingen [y5]: Kan uitgebreider maar vakken
zoals NW en techniek gaan hier al verder op in.

naar

Thermische energie

Kinetische energie
Chemische energie

Kinetische energie (WIND)

HORIZONMODULE STEM
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Naast verschillende energieomzettingen in technische systemen kan je ook de energieomzettingen binnen levende wezens gaan bestuderen.
OPDRACHT 2 : Bekijk volgende filmfragmenten grondig en noteer welke energieomzetting plaats vindt bij zowel mensen als dieren.

Met opmerkingen [y6]: Dit zeker herhalen ook wanneer
de leerlingen energie tijdens de lessen NW besproken
hebben.

(Tip: Bekijk de verschillende energievormen op de vorige pagina.)

Fragment 1 : https://www.youtube.com/watch?v=3S6F2rjqu9w
Fragment 2 : https://schooltv.nl/video/energie-zuurstof-en-brandstof-geven-je-energie/#q=ENERGIE%20SPIEREN

Kinetische energie
omgezet in

+ CO en water

Glucose en andere voedingsstoffen
gehaald uit:

2

voeding
Thermische energie

Wat is er nodig (heel belangrijk) zodat deze omzetting kan plaatsvinden?

Zuurstofgas

Met opmerkingen [y7]: BELANGRIJK! In het filmpje
spreekt men van zuurstof, het is belangrijk dat de leerlingen
spreken van zuurstofgas.

Dieren en mensen nemen voedingstoffen op. Via de ademhaling nemen ze ook zuurstofgas op.
zorgt voor verbranding

in de

CELLEN
ENERGIE

CO2 + WATER

ENERGIEOMZETTINGEN SPIERSTELSEL

Wanneer de voedingsstof glucose (suiker) verbrandt wordt in de cellen, komt er heel veel energie vrij.
Zoveel energie heeft het lichaam niet onmiddellijk nodig, dus wordt de vrijgekomen energie opgeslagen in deeltjes (moleculen). Deze deeltjes
met extra energie krijgen de naam ATP. Deze zijn dus de energieopslagplaats van de cel.
ATP bewaart de energie uit het voedsel totdat de cel terug energie nodig heeft. Wanneer de cel energie nodig heeft worden deze ATPdeeltjes omgezet naar ADP deeltjes, waarbij de energie vrijkomt en de cel deze kan gebruiken.
De “lege” ADP-deeltjes kunnen later weer worden gevuld met extra vrijgekomen energie. Zo worden ze terug ATP-deeltjes.
Deze “gevulde” deeltjes

VERBANDING GLUCOSE

EXTRA vrijgekomen ENERGIE

“lege” ADP-deeltjes gevuld

in de cel

noemen we ATP-deeltjes

(overschot)

met dit energie-overschot

(OPSLAGPLAATS)
11
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Deze “gevulde” deeltjes
noemen we ATP-deeltjes
(OPSLAGPLAATS)

Deze opgeslagen energie
(ATP-deeltjes) gebruiken de
spieren om te kunnen bewegen.

OPDRACHT 1 : Bekijk onderstaande animatie en de afbeeldingen op de volgende pagina.
https://www.bioplek.org/animaties/spieren_botten/spiersubmicroscopisch.html

Vul de tekst verder aan.
KIES UIT: energie -

pezen - actine -

roeiende beweging -

brandstof - warmte -

spierbundels - ATP

bloedvaten - zuurstofgas - zenuw - spiervezel - trekt de spiervezel samen - myosine

WERKING SPIEREN
Met pezen zitten de spieren aan het skelet vast. Spieren zijn opgebouwd uit Spierbundels . Hierin bevinden zich de spiervezels .
Deze bestaan dan weer uit kleine actine- en myosinedeeltjes.
Als een spiervezel geactiveerd wordt door een impuls/signaal van een motorische zenuw beginnen de actine- en myosinedeeltjes over
elkaar heen te schuiven.
Aan de myosinedeeltjes zitten myosinekopjes die zich vastbinden aan de actinedeeltjes. Vastgebonden myosinekopjes maken
vervolgens een Roeiende beweging. Door deze bewegingen schuiven de actine- en myosinedeeltjes langzaam over elkaar heen en trekt
de spiervezel samen .
Het binden van de myosinekopjes aan de actinedeeltjes en het maken van de roeiende beweging vraagt veel energie. Deze energie
wordt vrijgemaakt door ATP af te breken tot energie.
De omzetting van de chemische energie uit de ATP-deeltjes naar de energie van de actine- en myosinedeeltjes is niet erg nuttig. Een
deel van de energie wordt ook gebruikt voor de samentrekking van de spiervezel.
Een aanzienlijk deel van de energie komt vrij als warmte .
Deze warmte moet via bloedvaten weggevoerd worden van de spieren.
Ga je meer en/of zwaarder bewegen, dan past je lichaam zich daar langzaam op aan. Je spieren (dus ook je hart!) worden sterker, er
komen meer bloedvaten in je spieren en de aanvoer en opname van zuurstofgas en brandstof door je spieren verbetert.
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actinedeeltjes
myosinedeeltjes
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MODULE 3: ONTWERPEN VAN EEN OPLOSSING

1.

Met opmerkingen [y8]: Er bestaan al heel wat manieren
om iemand zijn conditie te onderzoeken/bepalen. Leerlingen
kennen misschien zelf andere methodes. Bijvoorbeeld bij
sportdokter (zuurstof in bloed/hartslag)…

HOE KAN JE ZELF JE CONDITIE GAAN ONDERZOEKEN ?
OP SCHOOL – TIJDENS DE LESSEN LO
COOPERTEST

Met opmerkingen [y9]: Op sommige scholen worden
deze testen nog niet in het eerste jaar uitgevoerd. Je vraagt
dit best na bij de collega’s LO.

Een Coopertest is een oefening waarbij de conditie van een deelnemer
wordt gemeten.
Dit is een test waarbij een hardloper in 12 minuten een zo groot mogelijke
afstand aflegt.

Mijn resultaat in 12 min: ………………………………………………………………m.

SHUTTLE RUN/BEEPTEST

Bij deze beeptest moet je tussen twee evenwijdige lijnen, die 20 meter uit elkaar liggen, heen en weer rennen. Je start rustig: (8 km/h). Je
snelheid voer je geleidelijk op. De test stopt zodra je het tempo niet meer aan kan. Hoe langer de test duurt hoe beter je conditie.

ZELF
OPDRACHT 1: Scan de QR-code en los de bijhorende vragen op .

▪

Welke formule komt in het fragment naar voren?
(Hartslag na inspanning : hartslag in rust) x 15

▪

Wat wil men met deze formule bepalen?
Hoeveel zuurstof je opneemt per minuut.

HORIZONMODULE STEM
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OPDRACHT 2 : Test bovenstaande formule uit met behulp van 4 leerlingen in de klas.

Zal deze test een volledig beeld geven over de conditie?

JA

Met opmerkingen [y10]: Niet noodzakelijk om uit te
voeren. Je kan ook via een denkoefening tot dezelfde
conclusie komen.
Conclusie wel van belang!
/

NEEN

HYPOTHESE (Wat denk je?)
Welke leerling van het groepje zal de beste conditie hebben?

TEST

…………………………………………………………………………………………………………..

STAP 1: Meet je hartslag in rust (5 min. is een nauwkeurige meting) :……………………………………………………………………………………………………………….

STAP 2: Loop 3 toertjes zo snel mogelijk op de speelplaats.

STAP 3: Meet de hartslag na inspanning (5min. is een nauwkeurige meting): ………………………………………………………………………………………………

STAP 4: Vul formule in .

RESULTAAT

FORMULE:

Wie scoort het best?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REFLECTIE

Waarom kan je met het toepassen van bovenstaande formule de conditie eigenlijk niet nauwkeurig onderzoeken ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

•

Het toepassen van een formule geeft geen nauwkeurig en specifiek resultaat.

•

Om de conditie te onderzoeken zal je niet enkel rekening moeten houden met de hartslag van een
persoon, maar zal je ook nog andere deelaspecten moeten bepalen.

•

Concreter onderzoek is nodig!
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Met opmerkingen [y11]: Belangrijke conclusie: Niet alle
onderzoeken die op het internet terug te vinden zijn, zijn
nauwkeurig.
Daarom is het belangrijk om te reflecteren en het gezond
verstand te gebruiken.

OPDRACHT 3: Ontwerp (samen) zelf een parcours om de conditie grondiger te testen.

Met opmerkingen [y12]: Het parcours uitdenken hoort
binnen de les STEM. Indien mogelijk kan het parcours
uitgevoerd worden tijdens de lessen LO.

DOEL:

Je ontwerpt in groep een parcours dat opgebouwd is uit verschillende deelaspecten waarmee je de conditie
tracht te testen.
Nadien ga je dit parcours individueel zo snel mogelijk proberen af te leggen. Je kan de verschillende taken verdelen
en ontwerpen en bouwen in kleinere groepen en nadien alles tot één geheel samenbrengen of van bij de aanvang
samenwerken met de hele klasgroep. Tracht alles voor iedereen steeds veilig te houden!
Wil je wat inspiratie? Scan de code!
BENODIGDHEDEN:

•

Sportkledij (ook sportschoenen!), krijt, tape, kegels, lint.

•

Je kan met behulp van allerlei sporttoestellen op de speelplaats of in de sporthal een parcours uitbouwen dat elke leerling aflegt
(Vraag zeker hulp aan je LO leerkracht).

•

Schema of schets met de volgorde van de verschillende onderdelen.

•

Nummering van de onderdelen.

•

Chronometer.

VERSCHILLENDE DEELASPECTEN:

Mogelijkheden: Kracht, explosiviteit, lenigheid, snelheid, coördinatie (behendigheid), evenwicht, uithouding, …
TIPS:

•

Test elke opstelling en doe ze voor aan gans de groep.

•

Zorg dat het parcours door elke deelnemer begrepen wordt en gekend is. Maak een duidelijk schema! Eens de proefopstelling gemaakt,
overloop je dit best nog eens met de volledige groep.

•

Laat alles controleren door je leerkracht.

•

Spreek samen af wat er dient te gebeuren wanneer je een onderdeel niet juist doorloopt.

•

Maak koppels die elkaar afwisselen in testen en meten.

•

Gebruik meerdere chronometers zodat je verschillende leerlingen tegelijkertijd aan het werk kan zetten.

•

Maak op voorhand een duidelijke tabel om je resultaten te noteren.

•

Indien je voldoende tijd hebt, kan je een tweede poging ondernemen.

•

Je stelt alles samen op en je gaat op dezelfde manier tewerk bij het opruimen.

•

Veel plezier en hou het veilig!

RESULTAAT:

tijd t [s] = ………………. s
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SCHETS PARCOURS:

Met opmerkingen [y13]: Het denkwerk moet echter in de
lessen STEM gebeuren. Met deze schets kunnen ze
vervolgens naar de les LO gaan.
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MODULE 4: UITVOERING

1.

WELKE PROEVEN KAN MEN UITVOEREN OM DE CONDITIE GRONDIGER EN NAUWKEURIG TE ONDERZOEKEN?
ANDERE FACTOREN (PARAMETERS)
Ga in het volgend filmfragment op zoek naar nog andere factoren die de conditie bepalen.
Fragment (5.37-7.12) : https://schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuur-conditie/#q=conditie
➢ SPIERKRACHT
➢ UITHOUDINGSVERMOGEN : hartslag / zuurstofgas
➢ lenigheid
➢ snelheid
➢ EVENWICHT
➢ COÔRDINATIE

GROOTHEDEN EN EENHEDEN
Lees onderstaande artikels grondig door.

ARTIKEL 1

In 2008 liep Usain Bolt een tijd
van 9,58 seconde over een afstand van
100 meter in Berlijn.
Niemand is sindsdien ook maar in de buurt
gekomen.

ARTIKEL 2
Maart 2016

Uit de eerste vaststellingen van het onderzoek naar de omstandigheden van een ongeval in Zingem,
waarbij gisteren een 7-jarige jongen en een 29-jarige motorrijder om het leven kwamen, zijn er
aanwijzingen dat de motorrijder kwam aangereden met een snelheid die de maximum toegelaten
snelheid van 70 kilometer per uur overschreed. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.
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ARTIKEL 3

Los onderstaande vragen op.

▪

Wat werd er gemeten in bovenstaande artikels?
Tijd, snelheid, temperatuur en hoeveelheid neerslag.

•

Dingen die je kan meten in de wetenschap noemen we GROOTHEDEN.

•

Wanneer je grootheden meet, bekom je een MEETRESULTAAT.

maatgetal

▪

meeteenheid

maatgetal

Welke meetresultaten komen in de artikels naar voren? Vul in.

MEETRESULTAAT

GROOTHEID

maatgetal

meeteenheid

ARTIKEL 1

Tijd

9,58

seconde

ARTIKEL 2

Snelheid

70

Kilometer per uur

ARTIKEL 3

Temperatuur

8,8

Grade Celsius

•

Bij een grootheid hoort dus steeds een welbepaalde meeteenheid.

•

Deze eenheid wordt genoteerd met een symbool.

•

Meeteenheden kunnen worden omgezet naar een andere meeteenheid.

vaak uit het Engels

5 meter = 5 m

5 m = 500 cm

•
HORIZONMODULE STEM

19

▪

Wat is nu het verschil tussen basisgrootheden en afgeleide grootheden?
Probeer eerst samen met je buur onderstaande tabel in te vullen.
GROOTHEID
Afstand

SYMBOOL MEETEENHEID
km

Tijd

U

Snelheid

Km/u

Met opmerkingen [y14]: Bij gebrek aan tijd kan dit ook
KLASSIKAAL. Zorg wel dat je de denkoefening maakt samen
met de leerlingen.

20 kilometer
3 uur
90 kilometer per uur

•

Wanneer je een grootheid kan aflezen met een meettoestel, spreek je van een BASIS grootheid.
(bv. afstand en tijd)

•

Wanneer je een grootheid moet berekenen door andere grootheden te gebruiken, spreek je van een AFGELEIDE
grootheid. Het meetresultaat zal dus een combinatie van verschillende meeteenheden bevatten.
(bv. om de snelheid van een auto te berekenen heb je de tijd nodig die de auto rijdt over een bepaalde afstand)


Je gebruikt dus twee basisgrootheden om de snelheid te berekenen.

•
1 UUR

80 KM
Om 80 km (afstand) af te leggen rijdt de auto 1 uur lang (tijd).
De auto heeft dus een snelheid van 80

•

Andere basisgrootheden zijn: kracht, massa, temperatuur, hoeveelheid, … .

•

Voorbeelden van afgeleide grootheden zijn: vermogen, arbeid, … .

𝑘𝑚
𝑢

Meetresultaten worden meestal in een tabel weergegeven.

Door ze in een grafiek voor te stellen, krijgen we een
beter visuele voorstelling.
In de wetenschappen geven grafieken verbanden tussen
verschillende grootheden weer.
Wat gebeurt er met de ene grootheid als het meetresultaat
van de andere grootheid gaat toenemen of afnemen?

HORIZONMODULE STEM
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MEETTOESTELLEN NODIG OM DEZE PARAMETERS TE METEN
➢

DE DRUKKNOP.

Ga aan de slag met het maken van een drukknop.
Probleemstelling:

Hoe maak je een drukknop van gerecycleerd materiaal?

Benodigdheden:

Materiaal twee buitenzijden drukknop: dun karton (doos cornflakes) of dikkere plasticfolie of dikkere stof,…
Verende tussenlaag drukknop: mousse of golfkarton of piepschuim verpakkingsfolie,…
Geleidende lagen: aluminiumfolie (deksel yoghurt, bakje lasagne, …) of blik (opletten scherp!),…
Dunne geleiders
Dubbelzijdige kleefband of lijm
Schaar, mes, meetlat, potlood, kniptang en striptang.

Uitvoering: STAP 1: Breng op slechts één zijde van beide buitenzijden van je schakelaar over de volledige oppervlakte dubbelzijdige kleefband of lijm
aan. Kleef het geleidend materiaal telkens op deze zijde van de buitenzijden van je schakelaar.
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STAP 2: Breng op beide zijden, over de volledige oppervlakte van de verende tussenlaag, dubbelzijdige kleefband aan. Wanneer je lijm
gebruikt, wacht je hier nog even mee.

STAP 3: Snij een bepaalde zone uit in het midden van de verende tussenlaag (in dit voorbeeld een cirkel). Wanneer je lijm gebruikt ipv
dubbelzijdige kleefband, kan je deze nu aan brengen.

STAP 4: Strip de geleiders ongeveer op dezelfde lengte als de lengte dat ze op de verende tussenlaag worden aangebracht. Kleef aan elke
zijde van de verende tussenlaag één geleider.
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STAP 5: Kleef alle lagen in “sandwichconstructie” op elkaar.

Testen:

Je schakelaar is klaar. Met een multimeter kan je de weerstand meten van de schakelaar in rust en de ingedrukte schakelaar.
Tip: Teken de zone die je uit de verende tussenlaag gesneden hebt af op de buitenzijde(n) van je schakelaar zodat je weet waar de
geleidende lagen binnenin contact maken. Je kan de gevoeligheid van je schakelaar aanpassen door de uitgesneden zone groter of kleiner
te maken of het materiaal van de verende tussenlaag te veranderen.

Evaluatie: Werkt je drukknop zoals verwacht?

..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

➢ CHRONOMETER

➢ KNIJPKRACHTTOESTEL

➢ PLOOI-ROL OF LINTMETER
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ONTWERP MEETINSTRUMENTEN MET ARDUINO
➢ WAT IS ARDUINO ?

Een Arduino is een soort van microcontroller.
Je kan een microcontroller bekijken als een kleine computer. Een Arduino is relatief goedkoop in aankoop en kan onder andere
gebruikt worden om apparaten (lampen, zoemers, motoren,… ) aan te sturen al dan niet met behulp van een sensor.
vb. Je wil dat er een lamp in de tuin aanspringt als de bewegingssensor een beweging detecteert.
Het leuke is dat je, op een eenvoudige manier, zelf kan gaan bepalen wat er met die lamp gebeurt, moet hij gewoon aangaan of
moet hij beginnen te knipperen,… .
Om een apparaat te laten werken is het natuurlijk wel belangrijk dat je een
elektrische kringloop bekomt in je opstelling. Dat wil zeggen dat je
apparaat moet verbonden zijn met een positieve kant (pool) van de
stroombron (bv. batterij) en met een negatieve kant (pool).
Wanneer een Arduino een apparaat zal aansturen wordt deze ook de
stroombron van het apparaat. Het apparaat zal dus ook met een positieve
pool en negatieve pool op de Arduino verbonden moeten worden.

➢ BOUW VAN EEN ARDUINO ?

Alles wat tastbaar is en je dus kan aanraken, valt onder de term hardware.
Er zijn verscheidene onderdelen vast gemaakt (gesoldeerd) op een printplaat- blauwe plaat.
-

digitale pinnen
Deze zijn nodig om de Arduino te programmeren.
Je zegt wat het apparaat moet doen.

resetknop

USB

powerled

microchip
stroomaansluiting Arduino
Deze zorgt dat de Arduino stroom krijgt.

stroomvoorziening voor het apparaat. (bv.lampje)
positieve pool = 3.3V of 5V
negatieve pool = de aarding (GND)
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Shields zijn uitbreidingsmodules die aangesloten kunnen worden op een
Arduino.

Een shield is ook een printplaat waardoor je Arduino extra
mogelijkheden krijgt.
Zo zijn er shields om te zorgen dat je op het internet kan, de
Arduino een scherm heeft,…

Om het apparaat te besturen (bv. een led) moet de Arduino steeds verbonden
worden met een breadboard .
Een breadboard is een bordje, vaak van wit of geel plastic of pertinax, dat
gebruikt wordt om elektrische schakelingen tijdelijk op te bouwen.
Deze kan in het midden onderbroken zijn. (zie foto)
Het bestaat uit rijen gaatjes waarin de verschillende elektronische
componenten geprikt kunnen worden. In het bordje zitten per rij gaatjes metalen
stripjes die die rijen gaatjes verbinden. Aan de zijkanten zijn vaak lange rijen voor
de voeding (elektrische stroom: + en - ).
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➢ GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE COMPONENTEN EN SENSOREN.

De Arduino kan niets zonder elektronische componenten. Hij heeft sensoren nodig om zijn omgeving te kunnen waarnemen.
Sensoren meten zaken in de omgeving en geven het resultaat van de meting onmiddellijk door aan de computer. Er bestaan verschillende
sensoren
Afhankelijk wat de sensoren meten/waarnemen kan je de microchip zo programmeren dat ze andere elektronische
componenten iets gaan uitvoeren. Deze elementen heten actuatoren. Zo kan een-motor bijvoorbeeld een robot-auto laten rijden.
Andere actuatoren zijn: LED (licht), servomotor (bewegen), piëzo (geluid), relais (stroomkring sluiten/openen).

ELEKTRISICHE COMPONENTEN

Wat doet het?

Waar let je op?

Als er een klein beetje stroom doorheen
loopt geeft de led licht. De stroom kan er
maar in één zin door.

-

LED:

-

Altijd aansluiten met een
weerstandje (330 Ohm) anders gaat
hij stuk.
Het lange pootje moet aan de
positieve pool. Het korte pootje aan
de negatieve pool.

WEERSTANDJE:

DRUKKNOPJE:

Een weerstandje vermindert de stroom in
de elektrische kringloop zodat alle
onderdelen de juiste hoeveelheid stroom
krijgen. De waarde van een weerstand
wordt uitgedrukt in de meeteenheid Ohm.
Hoe groter de weerstand hoe kleiner de
stroom.

-

Heel klein en moeilijk hanteerbaar.

-

De gekleurde ringen geven de
hoeveelheid weerstand aan.

De drukknop die wij gebruiken maakt
contact als er op gedrukt wordt.
Er zijn er ook die omgekeerd werken.

-

Kleine pootjes.

Deze drukknop kan je ook gebruiken als
druksensor.

BUZZER:

Een stroom van elektrische pulsen geeft
een toon.
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SENSOREN
BEWEGINGSSENSOR:

Wat doet het?
Een bewegingssensor registreert bewegingen.
Wanneer beweging gedetecteerd wordt, kan er een signaal doorgegeven worden,
waarop bijvoorbeeld een alarm afgaat of het licht aangaat. Bewegingssensoren worden
gebruikt in alarminstallaties, maar ook bij schuifdeuren en verlichting.

DRUKSENSOR:
Druksensor is een benaming voor twee verschillende soorten sensoren. Het kan slaan op:
-

een sensor die drukverschillen meet bij gassen of vloeistoffen. Ze worden
gebruikt in onder andere de hydrauliek, de pneumatiek, de proces-,
halfgeleider- en autotechniek.

-

een druksensor kan ook een signaal geven als ergens op gedrukt wordt.

AFSTANDSSENSOR:
Met deze sensor kan je de afstand meten tussen twee objecten. Je kan die afstand laten
verschijnen op een scherm of een alarm laten afgaan als de afstand te groot of te klein
wordt.
Deze sensor stuurt een ultrasoon-signaal uit en vangt deze terug op om zo de afstand
tot een object in te schatten.

MAGNEETSENSOR:

Een schakelaar die werkt als er een magneet in de buurt komt.
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➢ DE ARDUINO PROGRAMMEREN.

Het programmeren van de Arduino, zeggen wat het aangesloten apparaat moet doen, is niet tastbaar en noem je de software.
Het zijn de besturingsprogramma’s die zorgen dat we met een computer, gsm, Arduino kunnen werken. Met de software bepaal
je wat er moet gebeuren bij een bepaalde actie/waarneming.
vb. Wanneer je op je scherm van je gsm drukt zal het er vanaf hangen van de app die open staat wat er moet gebeuren. Zo heeft elke app zijn eigen
interpretatie van welke reactie hier aan verbonden is.

Om de Arduino te programmeren maken we gebruik van de software/besturingsprogramma mBlock.

OPSTARTEN MBLOCK / OPSTARTSCHERM

➔ Klik op volgend icoontje :

of surf naar :

https://ide.mblock.cc/#/

➔ Je ziet volgend opstartscherm:
Elke kleur staat voor een instructie (programmeerblok).

Hier verschijnt de code die uitgevoerd moet worden.

Laat zien welk “apparaat” je aan het programmeren bent.
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SPRITES VERWIJDEREN

➔ Klik op het kruisje rechtsboven om de afbeelding (sprite) te verwijderen.
➔ Bevestig nog eens door te klikken op verwijderen.
➔ Doe dit voor elke sprite.

ARDUINO ACTIVEREN

➔ Klik op apparaten.
➔ Verwijder het “apparaat” Codey door op het kruisje te klikken.
➔ Klik op de plusknop (toevoegen).
➔ Activeer ARDUINO UNO.

➔ Je merkt nu dat je andere instructies kan kiezen.
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UITBREIDING TOEVOEGEN

➔ Klik op extensies onderaan bij de instructies.

➔ Typ in het zoekvenster PULL UP.
Werk je online? Klik op toevoegen.
Werk je in de app/programma?
Klik eerst op de + en daarna kan je pas op
Toevoegen klikken.

➔ Typ in het zoekvenster TM1637 - voeg de uitbreiding STEM toe.

➔ Je scherm ziet er nu als volgt uit:
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PROGRAMMEREN

➔ Instructies programmeren doe je door de verschillende blokken naar het programmeervenster te slepen.
➔ Verwijderen doe je door ze met de linkermuisknop weg te slepen – er verschijnt een prullenmand.
➔ VERGEET NIET: regelmatig op te slaan.

➔ Verschillende instructies/gebeurtenissen:
BLOKJE

INSTRUCTIE / GEBEURTENIS

UITLEG
Dit blokje moet je steeds gebruiken om de start
van je programma aan te geven.
Zodra je Arduino stroom heeft blijft het
ingeladen programma lopen.
Dit blokje zorgt voor het “inlezen” van een pin op
je Arduino. Het programma weet van welke pin
deze informatie zal krijgen.
Dit blokje zorgt ervoor dat het onderdeel
(bijvoorbeeld een ledje) dat verbonden is met dit
pinnummer op de Arduino (hier 8) zal werken of
niet.
Wanneer je output = hoog instelt krijgt het
onderdeeltje verbonden met dit pinnummer een
elektrische stroom, dus een spanning en zal het
werken.
(bijvoorbeeld het ledje verbonden met pin 8 brandt).

Wanneer je output = laag instelt zal het niet
werken.
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Alles wat in dit blokje staat, wordt eindeloos
herhaald.
Vaak moet je in een programma dingen steeds
opnieuw uitvoeren.
Bijvoorbeeld:
Kijken of er op een knop verbonden met een pin
op de Arduino wordt geklikt.
Gelijkaardig aan het vorige blokje, maar nu
wordt alleen een handeling herhaald als er
aan een bepaalde voorwaarde voldaan wordt.
Bijvoorbeeld:
Zolang er op een knop verbonden met een pin op
de Arduino wordt geklikt, zal er een lampje
branden.
Bij dit blokje wordt er geen handeling herhaald,
maar eenmalig uitgevoerd als er aan een
bepaalde voorwaarde voldaan wordt.
Bijvoorbeeld:
Als er op een knop verbonden met een pin op de
Arduino wordt geklikt dan zal er een lampje
branden.
Dit blokje zorgt ervoor dat je een display
(scherm) kan gebruiken.
Achteraan op je display vind je een CLK en DIOaansluiting.
Je moet deze correct aansluiten op de ingegeven
pinnummers van de Arduino.
(hier: 2 en 3).

Dit blokje stelt de helderheid van je display in.
Deze kan je best altijd in het begin van je
programma op 7 zetten.
Dit blokje zorgt ervoor dat er een bepaald getal
wordt getoond op het scherm.

Dit blokje zorgt ervoor dat je scherm wordt leeg
gemaakt.
Maak in het begin van je programma steeds leeg,
zo blijven er geen cijfers van het vorige
programma staan.
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Dit blokje zorgt voor het inlezen van een pin
(=input).
Het leest alleen wanneer een knop wordt
ingedrukt. Als je een knop ingedrukt houdt,
geeft dit geen “hoog” signaal meer.
Maak een nieuwe variabele aan en geef hem
een naam, Hieronder maak je een variabele
“de teller”. Om bepaalde handelingen te tellen.
Bijvoorbeeld:
Om berekeningen uit te voeren (dit doe je niet
op je werkblad maar in de zijkolom).
De eerder aangemaakte variabele (iets tellen)
“teller” wordt aangemaakt in de Arduino en
krijgt waarde 0.
Dit blokje zorgt ervoor dat er telkens bij de
teller waarde 1 wordt opgeteld.
Bijvoorbeeld:
Als de teller op dat moment 9 had, dan krijgt
hij nu de waarde 10 (9+1).
Hier had de teller waarde 0, dus krijgt hij bij
de invoer van dit blokje waarde 1.
Dit blokje staat voor jouw ingestelde variabele
teller, die je hebt ingesteld.
Dit blokje gebruik je in jouw programma om
een waarde weer te geven op een scherm
of om deze waarde op de teller te vergelijken
met een bepaalde waarde.
Wanneer je de teller wil weergeven op de
display (verbonden scherm Arduino) moet je deze
waarde gaan omzetten (converteren) naar een
geheel getal.
Als de waarde van de “teller” groter is dan 50
komt hier “waar” te staan.
Dit blokje kan je gebruiken bij de als/dan-blok.
Je sleept dit blokje in de als/dan-blok.
Bijvoorbeeld:
Als de teller groter is dan 50, dan gaat er een
lampje verbonden met de Arduino branden.
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Alleen als de waarden van de eerste en de
tweede “waar” zijn, geeft dit blokje ook “waar”
aan.
Bijvoorbeeld:
Als er op knop 1 gedrukt wordt en tegelijkertijd
op knop 2 dan is het resultaat waar.
Controleert of er niet aan iets voldaan is.
Het omgekeerde als het vorige blok.
Bij dit blokje zal een klok starten met lopen.
De klok telt in seconden.
Met dit blokje kan je de waarde van de klok
lezen. Je leest de variabele.
Bijvoorbeeld:
10 seconde.

VOORBEELDPRGRAMMA KNIPPERLICHT
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➢ ONTWERP CHRONOMETER/TIMER MET ARDUINO
Ga aan de slag met het programmeren van een timer.

▪

Wat is de functie van een chronometer/timer?
.......................................................................................................................................................................................................................................................

▪

▪

Welke blokken heb je dus nodig om een timer te programmeren in het besturingsprogramma mBlock?
-

……………………………………………………………………….

-

……………………………………………………………………….

-

……………………………………………………………………….

-

………………………………………………………………………..

Probeer deze nu in de juiste volgorde te plaatsen in het besturingsprogramma.
HULP NODIG? Ga kijken naar het voorbeeldprogramma achteraan in de werkbundel!

➢ ONTWERP MEETINSTRUMENT EVENWICHT (GEBRUIK DRUKKNOP) ARDUINO
Ga aan de slag met het programmeren van een de drukknop in functie van het evenwicht.

▪

Welke informatie moet de drukknop jou geven?
.......................................................................................................................................................................................................................................................

▪

▪

Welke blokken heb je dus nodig om de drukknop te programmeren in het besturingsprogramma mBlock?
-

……………………………………………………………………….

-

……………………………………………………………………….

-

……………………………………………………………………….

-

………………………………………………………………………..

Probeer deze nu in de juiste volgorde te plaatsen in het besturingsprogramma.
HULP NODIG? Ga kijken naar het voorbeeldprogramma achteraan in de werkbun

HORIZONMODULE STEM

35

PROEVEN OM DEZE PARAMETERS TE ONDERZOEKEN

OPDRACHT 1: Op onderzoek! Maak gebruik van de proevenfiches achteraan in de werkbundel.

Met opmerkingen [y15]: Hier zijn verschillende
werkvormen mogelijk afhankelijk van de klasgroep. (Elke
werkvorm heeft zijn voor en nadelen. )
WERKVORM 1: Hoekenwerk/doorschuiven (alle leerlingen
voeren alle proeven uit.)
WERKVORM 2: Klassikaal (de proeven worden klassikaal
uitgevoerd door enkele vaste leerlingen die alle proeven
doen. (Keuze van de leerlingen is hier belangrijk. Niet enkel
“sportieve” leerlingen.)

OPDRACHT 2: Noteer je individuele waarnemingen per proef ook bij module 5.

➢ PROEF 1: LENIGHEID

Met opmerkingen [y16]: BELANGRIJK!
1) Leerlingen denken eerst na over mogelijke uitvoering
proeven per parameter.
➔ Dit kan individueel, in groep, klassikaal…
2) Overlopen hoe de parameters getest worden
(leerlingen hun methode kan ook correct zijn)
3)Plakken van stikkervel. Op het stikkervel staat de
werkwijzen die we gaan hanteren. Zo zien de leerlingen
nog steeds hun eigen denkwijze staan.
4)Proeven overlopen + theorie.
5)Proeven uitvoeren.

➢ PROEF 2: SNELHEID

➢ PROEF 3: UITHOUDINGSVERMOGEN

➢ PROEF 4: SPIERKRACHT

➢ PROEF 5: EVENWICHT

➢ PROEF 6: COÖRDINATIE
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2. VERWERKING MEETRESULTATEN UITGEVOERDE PROEVEN

Met opmerkingen [y17]: Belangrijk onderdeel!
Leerlingen hebben het hier zeer moeilijk mee.

WEERGEVEN VAN MEETRESULTATEN

Wanneer je meerdere meetresultaten bekomt, is het bestuderen van deze resultaten niet altijd eenvoudig. De resultaten grafisch (met een beeld)
voorstellen, kan daarbij helpen. Daarom teken je een grafiek.
Om een grafiek te tekenen heb je natuurlijk gegevens nodig. Je vertrekt dus steeds van een tabel met meetresultaten.
Tijdens het onderzoek heb je vaak één van de grootheden zelf kunnen kiezen. Deze grootheid noem je de gegeven of de onafhankelijke
grootheid (bv. Je hebt bij elke meter een streep gezet of je hebt bij elke seconde gekeken waar een voorwerp zich bevond.).
De andere grootheid ga je meten en noem je de afhankelijke
grootheid.
De meetresultaten worden steeds in een tabel weergegeven.
TIP: Zorg ervoor dat je in de tabel steeds dezelfde eenheid gebruikt!
Je noteert enkel het maatgetal in de tabel als de eenheid boven de kolom vermeld staat.

•

Bij het uiteindelijk doel zal je twee gemeten grootheden moeten gebruiken.

-

Omdat we meerdere parameters onderzoeken en slechts 1 hindernissenparcours is het eenvoudig om DE
TIJD van het hindernissenparcours steeds als “afhankelijke grootheid” te beschouwen.
=> Op die manier is vergelijken van grafieken eenvoudiger

GRAFIEK TEKENEN
STAP 1: ASSEN TEKENEN

We tekenen twee assen loodrecht op elkaar:
-

de horizontale as (vaak x-as genoemd).

-

de verticale as (vaak y-as genoemd).

tijd

STAP 2: ASSEN BENOEMEN
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STAP 3: SCHAAL BEPALEN

Je bepaalt de schaal aan de hand van de gegevens die je terugvindt in de tabel.
Alle meetresultaten moet je kunnen weergeven op de grafiek, maar tegelijkertijd wil je
ook dat de volledig beschikbare ruimte gebruikt wordt.
Bepaal voor elke grootheid hoeveel eenheden een maatstreep op de grafiek voorstelt.
Bijvoorbeeld: 1 meter of 10 seconde.
Dit kan je doen door het aantal vakjes te tellen of te kijken wat de grootste waarde is
die op de as moet staan. Je hoeft niet elke maatstreep een waarde te geven.

STAP 4: MEETPUNTEN BEPALEN

Duid nu al je gegevens aan in de grafiek.
Trek een denkbeeldige horizontale- en verticale lijn bij de
overeenkomstige maatgetallen. In dit voorbeeldje hoort bij de
waarde 1 seconde de waarde 1 meter.
Daar waar ze kruisen, plaats je een punt. Dat noem je het meetpunt.

STAP 5: GRAFIEKLIJN TEKENEN

Teken nu een vloeiende lijn door de getekende meetpunten. Niet alle punten hoeven perfect op de lijn te liggen.
Liggen de punten op een rechte lijn dan teken je deze met een lat, anders met de vrije hand.
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MODULE 5: BESLUIT

1.

THEORIE VERSUS WERKELIJKHEID
ONDERZOEKSVRAAG
IS ER EEN VERAND TUSSEN DE TIJD DIE JE NODIG HEBT OM EEN HINDERNISSENPARCOURS UIT TE VOEREN EN HET RESULTAAT OP EEN PROEF
VAN EEN BEPAALDE PARAMETER ?
HYPOTHESE (Wat denk jij? )
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................

WAARNEMING / INDIVIDUELE CONCLUSIES
OPDRACHT 1: Bekijk per proef van een parameter jouw waarnemingen op de proeffiches. Noteer deze meetresultaten in de tabel.
In de linkerkolom schrijf je steeds de voornaam, in de rechterkolom de gemeten grootheid + eenheid (stippenlijn).

VOORBEELD:
VOORNAAM

AFSTAND (m)

ELENA
CHAIMA

12,3
11,6

ARTHUR

10,6

MARIE

10,8

FINN

14,5

BILAL

11,7

PROEF 1: LENIGHEID

VOORNAAM

PROEF 2: SNELHEID

AFSTAND
(……………….)

VOORNAAM

AFSTAND

TIJD

(……………….)

(……………….)
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PROEF 3: UITHOUDINGSVERMOGEN

VOORNAAM

MASSA

KRACHT

AFSTAND

TIJD

ARBEID

(……………….)

(……………….)

(……………….)

(……………….)

(……………….)

PROEF 4: SPIERKRACHT

VOORNAAM

PROEF 5: EVENWICHT

HOEK
(……………….)

VOORNAAM

VERMOGEN
(……………….)

PROEF 6 COÖRDINATIE

TIJD
(……………….)

VOORNAAM

TIJD
(……………….)

OPDRACHT 2: Neem p. 14.

Met opmerkingen [y18]: Dit zijn de gegevens van het
parcours dat ze tijdens de les LO kunnen afleggen.

Noteer de resultaten van het parcours van jouw groepje.

TIJD PARCOURS

VOORNAAM

TIJD
(s)

HORIZONMODULE STEM

40

WEERGAVE MEETRESULTATEN- GRAFIEK
Teken hieronder minstens twee van de grafiek(en) van de gemeten parameters in functie van de tijd, die je nodig had om het parcours af te
leggen.
OPGEPAST: Elk meetpunt komt overeen met een naam van jouw groepje! (zie voorbeeld)

WEERGAVE 1: LENIGHEID – TIJD PARCOURS

WEERGAVE 2: SNELHEID – TIJD PARCOURS

WEERGAVE 3: UITHOUDINGSVERMOGEN – TIJD PARCOURS

WEERGAVE 4: SPIERKRACHT – TIJD PARCOURS

tijd (s)
Voorbeeld: Simon heeft een groot
uithoudingsvermogen en heeft weinig tijd nodig
om het parcours af te leggen

Simon

vermogen (W)

WEERGAVE 5: EVENWICHT – TIJD PARCOURS

WEERGAVE 6: COÖRDINATIE – TIJD PARCOURS

HORIZONMODULE STEM
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ALGEMEEN BESLUIT
OPDRACHT 1: Omcirkel de parameters die stijgen in functie van de toenemende tijd in het groen.
Omcirkel de parameters die dalen in functie van de toenemende tijd in het rood.
OPGEPAST: Wanneer je een parameter niet omcirkelt, kan je geen verband aantonen met de toenemende tijd.

LENIGHEID - SNELHEID - UITHOUDINGSVERMOGEN - SPIERKRACHT - EVENWICHT - COÖRDINATIE
OPDRACHT 2: Vul onderstaande vragen in.

▪

Tot welke verbanden zijn andere groepen gekomen?
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

▪

Waarom mag je deze verbanden niet veralgemenen?
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

•

Wanneer je een grootheid onderzoekt in functie van een andere grootheid kan je in theorie tot volgende verbanden
komen:
-

Als de ene grootheid toeneemt/afneemt (stijgt of daalt) en de andere grootheid gelijkmatig toeneemt/afneemt
(stijgt met dezelfde mate of daalt met dezelfde mate)

dan is het verband tussen beide grootheden RECHTEVENREDIG.

➔ De twee grootheden “apen elkaar na”.

-

Als de ene grootheid toeneemt /afneemt en de andere grootheid gelijkmatig afneemt/toeneemt dan is het verband
tussen beide grootheden OMGEKEERD EVENREDIG.
➔ De twee grootheden “doen het omgekeerde”.

•

Vaak is er geen verband aan te tonen tussen beide grootheden.

In werkelijkheid kan je dit niet altijd even nauwkeurig onderzoeken of kom je tot geen specifiek verband.

RECHTEVENREDIG VERBAND

OMGEKEERD EVENREDIG VERBAND

HORIZONMODULE STEM
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REFLECTIE UITVOERING

Als je opnieuw aan dit onderzoek/deze proef zou beginnen wat zou je anders en beter kunnen doen? WEES KRITISCH!
1
2
3
4
5
…

ZELFVALUATIE GROEPSONDERZOEK
Kruis aan hoe het groepsonderzoek naar jouw mening verliep.

LEZEN

NAUWKEURIGHEID

SAMENWERKING

We hebben de
opdrachten niet
gelezen, waardoor
we niet wisten wat
we moesten doen.

We hebben de
opdrachten vluchtig
gelezen, waardoor
we tijd verspilden
omdat we
onvoldoende wisten
wat we moesten
doen.

We hebben de
opdrachten wel
gelezen, maar niet
gecontroleerd of we
ze begrepen.

We hebben de
opdrachten
aandachtig gelezen
en wisten goed wat
er moest gebeuren.

Ondanks de
aansporingen van de
leerkracht werkten
we onnauwkeurig
waardoor ons
onderzoek niet gelukt
is.

We voerden de
opdrachten niet
helemaal correct uit
zoals beschreven in
de tekst. De
leerkracht moest
ons helpen.

Na enkele malen
lezen en proberen,
voerden we de
opdrachten correct
uit.

We werkten
nauwkeurig en
ordelijk. Ons
onderzoek is gelukt.

Ik werk niet graag
samen en doe liever
alles alleen.

Ik kan moeilijk
samenwerken. Ik laat
mijn partners niet
veel doen of alles
doen.

Ik kan samenwerken.
Het werk is verdeeld,
maar ik werk voor
mezelf.

HORIZONMODULE STEM
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2. OP WELKE MANIER KAN JE DUURZAAM SPORTEN, AAN JE CONDITIE WERKEN ?

Met opmerkingen [y19]: WERKVORM:
Afhankelijk van de tijd die er over is kan je wat spelen met
verschillende werkvormen. En extra stukken toevoegen of
weglaten.

BETEKENIS DUURZAAM

Voor we op een duurzame manier aan onze conditie kunnen werken moeten we eerst begrijpen wat
duurzaam juist inhoud. Duurzaam is een woord dat je waarschijnlijk al eens gehoord hebt, weet jij wat
dit wil zeggen?
OPDRACHT 1: Je krijgt per groepje een post-it.
Noteer hierop 6 woorden waaraan jullie denken bij het woord duurzaam.
Kleef de post-it op het bord!

BETEKENIS BEGRIP DUURZAAM:

MODELANTWOORD:
1)

De eigenschap van materialen om lang goed te blijven of om lang te bestaan. (Langdurig gebruik) Bijvoorbeeld een drinkbus is duurzamer dan
een plastic flesje, want een drinkbus gaat veel langer mee.

2) De milieuvriendelijkheid van het materiaal en de invloed op de omgeving. Bijvoorbeeld hernieuwbare bronnen.
Nu je exact weet wat “duurzaam” is, kan je vast en zeker een aantal dingen bedenken die je thuis al hebt of doet die binnen het begrip
duurzaam vallen.

OPDRACHT 2: Som hieronder minstens 5 duurzame dingen op die jullie thuis al hebben of doen.

Antwoord leerlingen

1
2
3
4

Drinkbus

Zonnepanelen, zonneboiler….
Tweedehands kleren

Geen auto, alleen fiets en openbaar vervoer

…

5
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Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld de 3 P’s met elkaar in evenwicht zijn,
zodat we de aarde niet uitputten. Kortom: de aarde zo gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog plezier van kunnen hebben.
Bij duurzaamheid kan de aarde ook op langere termijn het totaal van onze consumptie dragen.
OPDRACHT 3: Bekijk de afbeelding.
Noteer welke 3 P’s met elkaar in evenwicht moeten zijn.
(Tip: Denk aan het Engels!)

People
Profit

mens
DUURZAAMHEID

IN EVENWICHT

Planet

milieu

economie
(winst)

Als de 3 P’s niet in harmonie zijn, lijden de elementen hieronder.
Als winst bijvoorbeeld te veel prioriteit heeft, worden mens en milieu hiervan de dupe.
Denk bijvoorbeeld aan kledingwinkels, die heel goedkope kleding verkopen. Dit betekent meestal ook dat de mensen die die kleding maken
onder erbarmelijke omstandigheden werken en weinig betaald krijgen.

Dit systeem werd bedacht door John Elkington, een adviseur op het terrein van duurzame ontwikkeling. Deze moeten met
elkaar in evenwicht zijn om duurzaamheid te bereiken.
Voor de Wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg (2002) werd de P van Profit veranderd in 'Prosperity'
(welvaart), om naast economische winst ook de maatschappelijke winst mee in rekening te brengen.

Door het kijken naar de ECOLOGISCHE VOETAFDRUK kan je bepalen hoeveel ruimte er per persoon nodig is om alles wat die persoon verbruikt te
produceren. In het westen gebruiken we per persoon meer ruimte dan de aarde per persoon te bieden heeft.
Dit betekent dus dat we aan één aarde niet genoeg zouden hebben.
OPDRACHT 4: Scan de code en bereken zelf jouw ecologische voetafdruk.

Met opmerkingen [y20]: Geeft een duidelijker beeld aan
de leerlingen. Indien de leerlingen hun resultaten willen
delen met de klas kan er ook vergeleken worden waarom
een leerling een grotere/kleinere ecologische voetafdruk
heeft dan een andere leerling.

Of durf naar: https://voetafdruktest.wwf.nl/

Mijn resultaat : ……………………………………………………………… aardbol(len)

OPDRACHT 5: Al klaar? Scan het extra filmfragment!

HORIZONMODULE STEM
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DUURZAAM SPORTEN

Dat je best een drinkbus gebruikt als je gaat sporten is ondertussen al duidelijk. Maar dat is zeker en vast niet het enige wat je kan doen.
OPDRACHT: Ga op onderzoek op het internet!

HOE ZOEK JE OP?

Noteer 3 belangrijke elementen van

▪

duurzaam sporten.
-

Gebruik een drinkbus

-

Ecologische sportkleding

-

Verplaatsing (te voet/fiets/niet

-

Maak gebruik van duidelijke zoektermen.

-

Gebruik je voorkennis om te controleren of je een logisch
zoekresultaat bekomt.

-

Maak gebruik van meerdere websites en controleer je gegevens.

verplaatsen)
-

Duurzame sportvestiging

Ga vervolgens opzoek naar een logische verklaring voor bovenstaande elementen van duurzaam sporten.

▪

Met opmerkingen [y21]: Dit kan ook met behulp van het
internet. Aangezien niet alle leerlingen zullen weten wat
ecologische sportkleding juist inhoud.

Leg uit waarom bovenstaande elementen duurzaam zijn.
-

Drinkbus:
Minder afval. Een drinkbus heeft een langere levensduur dan wegwerpflesjes, dit wil dus zeggen dat een drinkbus duurzaam is.

-

Ecologische sportkleding:
Deze kledij bestaat uit gerecycleerd polyester. Bij het maken van deze kleren wordt er gedurende het gehele proces rekening gehouden
met de invloed op het milieu.

-

Verplaatsing :
Verre verplaatsing = auto, auto’s stoten heel wat slechte stoffen uit voor het milieu.
Korte verplaatsing = fiets of te voet, minder uitlaatgassen is beter voor het milieu.

-

Duurzame sportvestiging:
Er zijn sportvestigingen die reeds rekening houden met hun invloed op het milieu. Ze maken reeds gebruik van duurzaam sportmateriaal
en dergelijken.

HORIZONMODULE STEM
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DUURZAAM AAN JE CONDITIE WERKEN

De afgelopen lessen hebben we heel wat onderzoek gedaan naar conditie. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van een parcours om de
aspecten van conditie te testen.
Daarnet hebben we ontdekt dat sporten ook duurzaam kan zijn. Nu volgt de laatste stap: onze kennis van duurzaam sporten toepassen op het
conditie parcours.
OPDRACHT 1: Werk in jouw groepje een handleiding uit voor het duurzaam werken aan de conditie.

Mogelijke voorbeelden:
-

Een parcours dat iedereen in eigen tuin/woonkamer kan uitvoeren (geen verplaatsing meer) Dus de leerlingen werken een
parcours uit met huis, tuin en keukenmateriaal.

-

Sterk en herbruikbaar materiaal gebruiken bijvoorbeeld hout en geen karton.

-

…

OPDRACHT 2: Heel wat uitvindingen/ideeën hebben voor- en nadelen, ga nu zelf kritisch na wat mogelijk voor- en nadelen zijn.
Noteer deze in het groen naast je uitwerking.
OPDRACHT 3: Bespreek vervolgens klassikaal de mogelijke opties voor het duurzaam werken aan je conditie.
Probeer ook hier op een correcte manier kritisch na te denken !

HORIZONMODULE STEM
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EXTRA OPDRACHT: Maak een affiche om duurzaam sporten in jouw school te promoten!

HORIZONMODULE STEM

Met opmerkingen [y22]: Indien je extra creativiteit wil
toevoegen aan de lessen STEM is dit de ideale opdracht.

48

PROEFFICHES

HORIZONMODULE STEM
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1 PROEF LENIGHEID

(meten van een afstand)

EIGEN ONDERZOEK

KLASSIKALE BESPREKING

BENODIGDHEDEN:
Kies uit:

BENODIGDHEDEN:

oefenmat - touw - houten plankje - stoepkrijt - rolmeter - plooimeter - wandrek sporthal
rekker - plint - Zweedse bank - halter (oefengewicht 10kg) - houtenconstructie 50cm - kegel
drukknop - chronometer - balans - touw - geodriehoek - katrol met 1 wieltje - tafel - tennisbal

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

………………………………………………

-

………………………………………………

-

………………………………………………

-

………………………………………………

WERKWIJZE/UITVOERING:

KLEEF HIER STICKER

WERKWIJZE/UITVOERING

STAP 1:
___________________________________________________________________________________________
STAP 2:

_________________________________________________________________________________
STAP 3:

KLEEF HIER STICKER

___________________________________________________________________________________________

STAP 4:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

WAARNEMING:

WAARNEMING:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

KLEEF HIER STICKER

REFLECTIE:





De gekozen
zijn geschikt om deze parameter te onderzoeken.
Kruisbenodigdheden
aan.
Ik ging nauwkeurig aan het werk.
Ik volgde de werkwijze stap voor stap.
De gekozen methode (werkwijze) is helemaal geschikt om de parameter te onderzoeken.

Wat kan je volgende keer beter doen?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

HORIZONMODULE STEM
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2 PROEF SNELHEID

(afgelegde afstand in een bepaalde tijd)

EIGEN ONDERZOEK

KLASSIKALE BESPREKING

BENODIGDHEDEN:
Kies uit:

BENODIGDHEDEN:

oefenmat - touw - houten plankje - stoepkrijt - rolmeter - plooimeter - wandrek sporthal
rekker - plint - Zweedse bank - halter (oefengewicht 10kg) - houtenconstructie 50cm - kegel
drukknop - chronometer - balans - touw - geodriehoek - katrol met 1 wieltje - tafel - tennisbal

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

………………………………………………

-

………………………………………………

-

………………………………………………

-

………………………………………………

WERKWIJZE/UITVOERING:

KLEEF HIER STICKER

WERKWIJZE/UITVOERING

STAP 1:
___________________________________________________________________________________________
STAP 2:

__________________________________________________________________________________
STAP 3:

KLEEF HIER STICKER

___________________________________________________________________________________________

STAP 4:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
WAARNEMING:

WAARNEMING:

_______________________________________________________________________________
KLEEF HIER STICKER

_______________________________________________________________________________

REFLECTIE:





REFLECTIE:

De gekozen
zijn geschikt om deze parameter te onderzoeken.
Kruisbenodigdheden
aan.
Ik ging nauwkeurig aan het werk.
Ik volgde de werkwijze stap voor stap.
De gekozen methode (werkwijze) is helemaal geschikt om de parameter te onderzoeken.

KLEEF HIER STICKER

Wat kan je volgende keer beter doen?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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2 PROEF SNELHEID

(EXTRA THEORIE)

Berekening van de snelheid
Snelheid (v) is de afstand (∆x) die afgelegd wordt gedurende een bepaalde tijd (∆𝑡).
[𝑚]
De snelheid wordt uitgedrukt in
.
[𝑠]

meter

Formule: snelheid (v) = 𝐚𝐟𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 (∆𝐱)
𝐭𝐢𝐣𝐝 (∆𝒕)
50𝑚
𝑚
(bv. v=
=
5
)
10 𝑠
𝑠

Omzetten van
5

𝑚
𝑠

=

𝑘𝑚
ℎ

1
ℎ
3600

=

naar

𝒔

0,005 𝑘𝑚

Omzetten van
18

𝒎

𝒌𝒎
𝒉

= 0,005 km ∙

𝒌𝒎
𝒉

18 000 𝑚
3600 𝑠

naar
=5

seconde

3600
1ℎ

= 18

𝑘𝑚
ℎ

𝒎
𝒔

𝑚
𝑠

PROEF UITHOUDINGSVERMOGEN(“katrolsysteem”, meten van tijd en afstand en berekenen van arbeid en vermogen)
HORIZONMODULE STEM
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3 PROEF UITHOUDINGSVERMOGEN “katrolsysteem”
EIGEN ONDERZOEK

KLASSIKALE BESPREKING

BENODIGDHEDEN:
Kies uit:

BENODIGDHEDEN:

oefenmat - touw - houten plankje - stoepkrijt - rolmeter - plooimeter - musketons - rekker
plint - Zweedse bank - halter (oefengewicht 10kg) - houtenconstructie 50cm - kegel

drukknop

chronometer - balans - touw - geodriehoek - katrol met 1 wieltje - tafel - tennisbal

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

………………………………………………

-

………………………………………………

-

………………………………………………

-

………………………………………………

WERKWIJZE/UITVOERING:

KLEEF HIER STICKER

WERKWIJZE/UITVOERING

STAP 1:
___________________________________________________________________________________________
STAP 2:

__________________________________________________________________________________
STAP 3:

KLEEF HIER STICKER

___________________________________________________________________________________________

STAP 4:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
WAARNEMING:

WAARNEMING:

_______________________________________________________________________________
KLEEF HIER STICKER

_______________________________________________________________________________

REFLECTIE:





REFLECTIE:

De gekozen
zijn geschikt om deze parameter te onderzoeken.
Kruisbenodigdheden
aan.
Ik ging nauwkeurig aan het werk.
Ik volgde de werkwijze stap voor stap.
De gekozen methode (werkwijze) is helemaal geschikt om de parameter te onderzoeken.

KLEEF HIER STICKER
Wat kan je volgende keer beter doen?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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3 PROEF UITHOUDINGSVERMOGEN “katrolsysteem”

(EXTRA THEORIE)

OMZETTINGEN
Omzetting van massa naar kracht
De massa (m) van een voorwerp is de hoeveelheid materie waaruit dit voorwerp is opgebouwd. Massa wordt uitgedrukt in kilogram kg.
De kracht (F) of het gewicht (G) van een voorwerp wordt bepaald door de invloed van de aantrekkingskracht van de aarde (zwaartekracht) op de massa van
dit voorwerp.
Kracht of gewicht worden uitgedrukt in N.
De zwaartekracht kan je niet rechtstreeks meten. Deze kan je wel berekenen door de massa te vermenigvuldigen met 9,81
Dat wil zeggen op een massa van 1 kg wordt er een kracht van 9,81 N uitgeoefend.

Formule: Zwaartekracht (F) = massa (m) ∙ 9,81
bv. F = 10 kg . 9,81

𝑁
𝑘𝑔

= 98,1 N

𝑵
𝒌𝒈

.

𝑵
𝒌𝒈

→ Dit wil zeggen dat een massa van 10kg een kracht van 98,1 N op aarde uitoefent.

Berekening van de arbeid
Arbeid (W) is de inspanning die geleverd wordt om een bepaalde kracht (F) uit te oefenen over een bepaalde afstand (∆x). Arbeid wordt uitgedrukt in Joule
J.

Formule: Arbeid (W) = kracht (F) ∙ afstand (∆x)
bv. W = 98,1 N . 5,25 m = 515 Nm = 515 J

→ Om een kracht van 98,1 N over een afstand van 5,25 m te verplaatsen heb je een arbeid van 515 Nm (of J) nodig.

Berekening van het vermogen
Vermogen (P) is de arbeid (W) die geleverd wordt gedurende een bepaalde tijd (∆𝑡). Het vermogen wordt uitgedrukt in watt [W]. Met vermogen bedoelt men
hoe sterk een toestel is.
Tijd wordt uitgedrukt in seconde s.
Formule: Vermogen (P) = 𝐀𝐫𝐛𝐞𝐢𝐝 (𝐖)
𝐓𝐢𝐣𝐝 (∆𝒕)
bv. P = 515,025 Nm : 25 s = 20,601 W

→ Om een arbeid van 515 J gedurende een tijd van 25,0s vol te houden heb je een vermogen van 20,6 W nodig.
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4 PROEF SPIERKRACHT

(meten van een kracht met behulp van een hoek)

EIGEN ONDERZOEK

KLASSIKALE BESPREKING

BENODIGDHEDEN:
Kies uit:

BENODIGDHEDEN:

oefenmat - touw - houten plankje - stoepkrijt - rolmeter - plooimeter - wandrek sporthal
rekker - plint - Zweedse bank - halter (oefengewicht 10kg) - houtenconstructie 50cm - kegel
drukknop - chronometer - balans - touw - geodriehoek - katrol met 1 wieltje - tafel - tennisbal

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

………………………………………………

-

………………………………………………

-

………………………………………………

-

………………………………………………

WERKWIJZE/UITVOERING:

KLEEF HIER STICKER

WERKWIJZE/UITVOERING

STAP 1:
___________________________________________________________________________________________
STAP 2:

_________________________________________________________________________________
STAP 3:

KLEEF HIER STICKER

___________________________________________________________________________________________

STAP 4:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
WAARNEMING:

WAARNEMING:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

KLEEF HIER STICKER

REFLECTIE:





De gekozen
zijn geschikt om deze parameter te onderzoeken.
Kruisbenodigdheden
aan.
Ik ging nauwkeurig aan het werk.
Ik volgde de werkwijze stap voor stap.
De gekozen methode (werkwijze) is helemaal geschikt om de parameter te onderzoeken.

Wat kan je volgende keer beter doen?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5 PROEF EVENWICHT
EIGEN ONDERZOEK

KLASSIKALE BESPREKING

BENODIGDHEDEN:
Kies uit:

BENODIGDHEDEN:

oefenmat - touw - houten plankje - stoepkrijt - rolmeter - plooimeter - wipplankconstructie
rekker - plint - Zweedse bank - halter (oefengewicht 10kg) - houtenconstructie 50cm - kegel
drukknop - chronometer - balans - touw - geodriehoek - katrol met 1 wieltje - tafel - tennisbal

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

………………………………………………

-

………………………………………………

-

………………………………………………

-

………………………………………………

WERKWIJZE/UITVOERING:

KLEEF HIER STICKER

WERKWIJZE/UITVOERING

STAP 1:
___________________________________________________________________________________________
STAP 2:

_________________________________________________________________________________
STAP 3:

KLEEF HIER STICKER

___________________________________________________________________________________________

STAP 4:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

WAARNEMING:

WAARNEMING:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

KLEEF HIER STICKER

REFLECTIE:





De gekozen
zijn geschikt om deze parameter te onderzoeken.
Kruisbenodigdheden
aan.
Ik ging nauwkeurig aan het werk.
Ik volgde de werkwijze stap voor stap.
De gekozen methode (werkwijze) is helemaal geschikt om de parameter te onderzoeken.

Wat kan je volgende keer beter doen?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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6 PROEF COÖRDINATIE
EIGEN ONDERZOEK

KLASSIKALE BESPREKING

BENODIGDHEDEN:
Kies uit:

BENODIGDHEDEN:

oefenmat - touw - houten plankje - stoepkrijt - rolmeter - plooimeter - palmtouchsensoren
rekker - plint - Zweedse bank - halter (oefengewicht 10kg) - houtenconstructie 50cm - kegel
drukknop - chronometer - balans - touw - geodriehoek - katrol met 1 wieltje - tafel - tennisbal

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

……………………………………………..

-

………………………………………………

-

………………………………………………

-

………………………………………………

-

………………………………………………

WERKWIJZE/UITVOERING:

KLEEF HIER STICKER

WERKWIJZE/UITVOERING

STAP 1:
___________________________________________________________________________________________
STAP 2:

_________________________________________________________________________________
STAP 3:

KLEEF HIER STICKER

___________________________________________________________________________________________

STAP 4:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

WAARNEMING:

WAARNEMING:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

KLEEF HIER STICKER

REFLECTIE:





De gekozen
zijn geschikt om deze parameter te onderzoeken.
Kruisbenodigdheden
aan.
Ik ging nauwkeurig aan het werk.
Ik volgde de werkwijze stap voor stap.
De gekozen methode (werkwijze) is helemaal geschikt om de parameter te onderzoeken.

Wat kan je volgende keer beter doen?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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VOORBEELDPROGRAMMA’S mBLOCK
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1

2

TIMER

OM AF TE TELLEN
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3 DRUKKNOP
Dit programma controleert of er op de knop gedrukt wordt EN of de knop daarna losgelaten wordt.
Dit kan in sommige situaties nodig zijn.
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