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Secundair onderwijs, 2de graad – 1e jaar, voor
sterk wetenschappelijke richtingen in de
doorstroomfinaliteit.

Doelgroep

Tussen 15 tot 20 lesuren gespreid
over lessen fysica, wiskunde en STEM
of engineering. 

Tijdsbesteding

Overkoepelend thema: optisch
beveiligingssysteem

Keywords:  beveiliging, optica, laser, LDR,
arduino, geogebra

PXL-Education

In dit STEM-project worden de leerlingen uitgedaagd om in een museum naar keuze voor enkele
waardevolle kunstwerken een niet-zichtbare beveiliging tegen diefstal te ontwerpen en een werkend
prototype van hun ontwerp te maken. Mocht er toch een poging tot diefstal zijn, dan moet er een alarm
afgaan. De leerlingen kunnen hier erg creatief aan de slag gaan in hun ontwerp naast het essentiële deel
van de oplossing dat zal gebruik maken van een laser die via reflectie aan vlakke spiegels een gesloten zone
afbakent. De leerlingen worden in dit project uitgedaagd om hun kennis van elektrische schakelingen,
optische wetten, goniometrie en lineaire functies toe te passen in het ontwerp van hun
beveiligingssysteem. Ook verschillende concepten van computationeel denken komen aan bod. Het
laseralarm wordt met Arduino gerealiseerd. De leerlingen simuleren en testen een schakeling en
programmacode online in de Tinkercad omgeving, kopiëren de code naar de Arduino en bouwen als laatste
stap de schakeling op de Arduino. Om de juiste locatie van de lichtsensor (LDR) te bepalen worden
goniometrie, lineaire functies en stelsels aangebracht in Geogebra. Ze ontwikkelen een invultool waarmee
de positie van LDR onmiddellijk kan berekend worden wanneer de positie van de laser en spiegels wordt
ingegeven. 
Dit project werd uitgetest met 5 multidisciplinaire teams van studenten fysica, techniek en wiskunde van
het 2 de jaar van de Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs van de Lerarenopleiding van Hogeschool
PXL. Het project is nuttig voor elke richting met een sterke component wetenschappen in de 2 de graad
van het secundair onderwijs. Er is een sterke integratie tussen S (fysica-optica), T/E (ontwerpvaardigheden ,
design en elektronica) en M (goniometrie, vergelijkingen, stelsels) waarbij heel wat eindtermen van
sleutelcompetentie 6, maar ook van SC 4 en 13 aan bod komen en geëvalueerd kunnen worden. 
.

Korte samenvatting

Ontwerp en realiseer een niet-zichtbare
beveiliging die bij elke poging tot diefstal het
alarm doet afgaan 

Centrale uitdaging

https://istem.be/
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Projectstructuur

Centrale uitdaging Museumkeuze 

Criteria beveiliging

Criteria prototype

Verkenning probleem 
Hoe werkt een laseralarm?

Optica Laser - Vlakke spiegels- 
Terugkaatsingswetten

LDR

Een museumbeveiliging
maken

 STEM in de kijker  STEM-profiel

Technische tekeningen 
in Onshape

Materialenlijst

Ontwerpen  van een
oplossing

Planning realisatie

Realisatie prototype

Conceptmapping 
STEM-disciplines

STEMOOV

 STEM-beroepsprofielen

Elektriciteit

Arduino programmeren met
Tinkercad

Elektronica

Voorstelling museum  
in Geogebra

Invultool positie LDR 
in Geogebra

Een museumbeveiliging in
gebruik nemen

Evalueren en bijsturen 
 

Testen en optimaliseren

https://istem.be/


Afwerkingsgraad*: 

Afwerkingsgraad 1 : de ontwikkelaars vinden dat het materiaal klaar is voor eerste gebruik.
Afwerkingsgraad 2: het materiaal is nagelezen door ‘critical friends’ en aangepast aan de feedback
Afwerkingsgraad 3: het materiaal is reeds gebruikt in één of meerdere testscholen en is aangepast aan ervaringen opgedaan in die
scholen.
Afwerkingsgraad 4: het materiaal is meermaals gebruikt en heeft een zekere staat van maturiteit bereikt.

*

Projectfiche

Museumbeveiliging 22
PXL-Education

Museumbeveiliging - iSTEM-portfolio PXL
Museum
Map: iSTEM-portfolio PXL Museum -
bestanden

Logboek 
Presentatie_Museumkeuze_Schets
Schets_AangepastMetFeedback
Programmacode
Geogebra Plattegrond
Algoritme museum
GeogebraShortcut
STEM-profiel
STEMOOV PXL Museum

Map: Eindproducten PXL Museum
Eindpresentatie museum
Poster

 Map: Leerkrachtenmateriaal 

Overzicht van de inhouden in het zip-bestand

Dit project werd ontwikkeld door PXL-Education 
en de cel iSTEM inkleuren en is gebaseerd op 
het STEM@school project Museumbeveiliging
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Projectkenmerken

 Museumbeveiliging - Opdrachtenbundel
Map: Opdrachtenbundel-inhoudsbibliotheek 

Map : Materiaal iSTEM
OPDRACHT 2_Vb schets SASK Brugge
OPDRACHT 3_Onderdelen van een
laseralarm
OPDRACHT 4_Verkenning elektronica
bronnen
OPDRACHT 5.2_Materialenlijst - Prijslijst
OPDRACHT 7.1_STEM-profiel
OPDRACHT 7.2_Conceptmapping
OPDRACHT 7.3_STEMOOV
STEMOOV powerpoint_Sjabloon
OPDRACHT 7.4_Beroepenfiche_Sjabloon
OPDRACHT 8.1_Evaluatiecriteria
OPDRACHT 8.2_Peerevaluatie_Sjabloon

Map:  Leerlingenmateriaal
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