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Project: De Mars-expeditie 
 

Stap 1: probleem of behoefte 

 
 
 
 
 

 

Werkwijze 

Je krijgt hiervoor het stappenplan van het technisch proces dat je moet doorlopen. Je werkt in 
groep. 

Probleemstelling 
Bekijk het volgende filmpje over de Mars-missie van NASA:  
 
https://www.ketnet.be/karrewiet/27-november-2018-missie-naar-mars 
 
Als reactie hierop gaat de Europese ruimtevaartorganisatie op zoek naar een 
groepje dat verantwoordelijk is voor een eerste Europese Mars-missie.  
Er zijn een aantal groepen van experts geselecteerd om een prototype van een 
Marsrover te ontwerpen en te bouwen. De Marsrover die het beste aan alle normen en criteria 
voldoet, wordt in de realiteit gemaakt en gaat op missie op de planeet Mars.  
 
Misschien zijn jullie het wel die leven op Mars vinden? 
 
Veel succes! 
 
 
Opdracht 
Ontwerp en realiseer een prototype van een Marsrover die aan de volgende normen en criteria 
voldoet: 

1. Jullie Marsrover moet geprogrammeerd kunnen worden en bijgevolg zelfstandig een weg 
kunnen afleggen. 

2. Jullie Marsrover moet minstens één sensor en  één actuator bevatten, die op een 
correcte manier geprogrammeerd en gebruikt worden.  

3. Daar de media heel aanwezig zal zijn bij de lancering en opstart van de rover, zal hij er 
toch spectaculair moeten uitzien. 

4. Om de prijs te drukken voor het realiseren van het prototype, moet het gemaakt zijn uit 
LEGO. 

5. De bedoeling is dat de robot minstens 30 Marsiaanse dagen kan overleven. Daar we 
nog niet weten aan welke temperaturen we ons kunnen verwachten op Mars moet de 
rover stevig, hitte- en koudebestendig zijn. 
 

https://www.ketnet.be/karrewiet/27-november-2018-missie-naar-mars
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Tijd 

Je krijgt hiervoor 10 lestijden. 

Hulpmiddelen 

Je mag deze bundel, het internet en Lego gebruiken. 

Wat zal je leren? 

In deze opdracht leer je aan de hand van een stappenplan een eigen technisch systeem 
ontwerpen, maken, in gebruik nemen en evalueren. Je zal eveneens aan de attitude 
‘verantwoordelijkheidszin tonen’ werken. 

Evaluatie 

Zowel de leraar als jijzelf zullen jouw werk evalueren. De evaluatiecriteria vind je na elke stap.  

Wat moet je doen wanneer jouw opdracht is afgewerkt? 

Als jouw opdracht klaar is, maak je de taak omtrent ‘Duiden’. 

 

Talenten ontdekken 
Wat denk je, zal je deze opdracht graag doen? Kruis aan.  O ja O nee 
 
Waarom wel of niet? Vul 1 van de 2 zinnen aan. 
 
Ik zal deze opdracht graag doen  
 
omdat__________________________________________________________ 
 
 
Ik zal deze opdracht niet graag doen  
 
omdat__________________________________________________________ 
 
 

 
Voor je kan starten aan het ontwerpen van jullie Marsrover, gaan we eerst op onderzoek!  
Voer de onderzoeksopdracht uit vanaf p. 18. 
 
 

  



Schooljaar 2019-2020 J. Van Ouytsel – M. Vannuffelen 

STEM - ICT 3 

Stap 2: ontwerpen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Het probleem analyseren 
Lees nogmaals de probleemstelling. Wat weet jij al over dit probleem? Noteer een aantal woorden 
in de wolk hieronder.  

 

 

 

 

 

 

 

2. De normen en criteria opstellen waaraan het ontwerp moet 
voldoen 

Deze opdracht voer je uit per twee. Nadien wordt dit klassikaal besproken. 

Soort norm of criterium Formulering van de normen en criteria in de opdracht 

Functie 
 

 
______________________________________________ 

Gebruik 
 

 
______________________________________________ 

Vorm 
 
 

 
______________________________________________ 
 

Prijs 
 
 

______________________________________________ 

Duurzaamheid  
 ______________________________________________ 
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Evaluatie: Normen en criteria opstellen 

 Zeer  knap! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

 
Normen en criteria 

opstellen 

Ik heb voor alle 
normen en 
criteria 
genoteerd 
waaraan het 
technisch 
systeem moet 
voldoen. 

Ik heb voor 3 
van de 4 
normen en 
criteria 
genoteerd 
waaraan het 
technisch 
systeem moet 
voldoen. 

Ik heb voor 2 
van de 4 
normen en 
criteria 
genoteerd 
waaraan het 
technisch 
systeem moet 
voldoen. 

Ik heb voor 
minder dan 2 
van de 4 
normen en 
criteria 
genoteerd 
waaraan het 
technisch 
systeem moet 
voldoen. 

Ik     

De leraar     

 
 

3. Ontwerpoplossingen bedenken 
In de vorige stap heb je de normen en criteria opgesteld. Nu ga je voor elke norm/criterium 
passende deeloplossingen zoeken.  

Normen en 
criteria 

Deeloplossing 1 Deeloplossing 2 Deeloplossing 3 Deeloplossing 4 

Functie:  
 
 
 
 

    

Gebruik: 
 
 
 
 

    

Vorm: 
 
 
 
 

    

Prijs: 
 
 
 
 

    

Duurzaamheid: 
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Evaluatie: Deeloplossingen zoeken 

 

 Zeer  knap! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

 
Deeloplossingen 

zoeken 

Ik heb voor alle 
normen en 
criteria de 
nodige 
deeloplossingen 
gevonden.  

Ik heb voor 4 
normen en 
criteria de 
nodige 
deeloplossingen 
gevonden. 
 
 

Ik heb voor 3 
normen en 
criteria de 
nodige 
deeloplossingen 
gevonden. 
 

Ik heb voor 
minder dan 3 
normen en 
criteria de 
nodige 
deeloplossingen 
gevonden. 
 

Ik     

De leraar     

 
 

4. Ontwerpoplossingen kiezen 
Omcirkel per norm/criterium de best passende deeloplossing. 

Evaluatie: Ontwerpoplossingen kiezen 

 

 Zeer  knap! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

 
De meest 
geschikte 

deeloplossing 
kiezen 

Ik heb telkens 
de best 
passende 
deeloplossing 
omcirkeld.  

  Ik heb niet bij 
alle normen en 
criteria de best 
passende 
deeloplossing 
omcirkeld. 

Ik     

De leraar     

 
 

5. Ontwerpoplossingen voorstellen 
Maak op de volgende pagina het ontwerp voor jouw technisch systeem. Plaats de nummers van 
de normen en criteria op de juiste plaats in jouw ontwerp. 
 
Op de website van LEGO-Mindstorms staan heel wat voorbeelden, die je kan bouwen met behulp 
van een stappenplan. Uiteraard kan je er ook voor kiezen om een volledig eigen ontwerp te 
maken!   
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1. De maakopdracht analyseren  
Wat?  

Wat moet je maken?  ____________________________________________________  

Wanneer?  

Hoeveel tijd denk je nodig te hebben voor het maken van jullie Marsrover?  __________  

Waarmee? 

Welke sensor gaan jullie gebruiken?  _______________________________________  

Hoe? 

Op welke manier gaan jullie de robot beschermen tegen temperatuurverschillen?  

 ____________________________________________________________________  

Evaluatie: Analyseren van de maakopdracht 

 Zeer  knap! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

 
Analyseren van de 

maakopdracht 
 

Ik heb alle 
vragen correct 
beantwoord. 

Ik heb 3 van de 
4 vragen correct 
beantwoord. 

Ik heb 2 van de 
4 vragen correct 
beantwoord. 

Ik heb minder 
dan 1 vraag 
correct 
beantwoord. 

Ik     

De leraar     

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 3: maken 

 



Schooljaar 2019-2020 J. Van Ouytsel – M. Vannuffelen 

STEM - ICT 8 

2. De nodige hulpmiddelen kiezen 
Evaluatie: Benodigdheden kiezen 

 Zeer  knap! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

 
Benodigdheden 

kiezen 
 

Ik heb alle 
hulpmiddelen, 
die ik nodig heb, 
gekozen. 

  Ik heb niet alle 
hulpmiddelen, 
die ik nodig heb, 
gekozen. 

Ik     

De leraar     

 

3. De werkpost voorbereiden 
Leg alle materialen klaar op je werkbank. 

Evaluatie: Werkpost voorbereiden 

 Zeer  knap! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

 
Werkpost 

voorbereiden 
 

Ik heb het 
nodige materiaal 
netjes 
klaargelegd. 

  Ik heb het 
nodige materiaal 
niet klaargelegd. 

Ik     

De leraar     

 

4. Het ontwerp planmatig realiseren 
 

Evaluatie: Het ontwerp planmatig realiseren 
 

 Zeer knap! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

 
Het ontwerp 
planmatig 
realiseren 

 

Er werd een 
volledig eigen 
ontwerp 
gerealiseerd. 

Er werd correct 
een bestaand 
stappenplan 
gevolgd.  

 Het ontwerp is 
niet volgens het 
stappenplan 
gerealiseerd. 

Ik     
De leraar     
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5. Werkpost opruimen met oog voor milieu 
Ruim alle gebruikte materialen op. 
 
 

Evaluatie: Opruimen van de werkpost 
 

 Zeer  knap! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

 
Opruimen van de     

werkpost 

Ik heb de 
gebruikte 
materialen 
steeds 
zelfstandig op 
de juiste plaats 
opgeborgen. 

Ik heb de 
gebruikte 
materialen met 
hulp op de juiste 
plaats 
opgeborgen. 

Ik heb de  
gebruikte  
materialen soms 
op de juiste 
plaats 
opgeborgen. 

Ik heb de  
gebruikte  
materialen niet 
op de juiste 
plaats 
opgeborgen. 

Ik     
De leraar     
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Gebruik het volgende filmpje om jouw Marsrover te volgen op Mars:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. De test uitvoeren op het gemaakt technisch systeem en de 
testresultaten vergelijken met de normen en criteria 

Stel per norm en criterium een test op om te controleren dat jouw Marsrover voldoet aan de 
opgestelde normen en criteria. 
 

Ga nu per norm / criterium na of jouw Marsrover aan de normen en criteria voldoet. Omcirkel in 
de tweede kolom ‘voldoet’ of ‘voldoet niet’ 

Normen en criteria Voldoet of voldoet niet? 

  
Voldoet / voldoet niet 

  
Voldoet / voldoet niet 

  
Voldoet / voldoet niet 

  
Voldoet / voldoet niet 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 4: in gebruik nemen 
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Evaluatie: In gebruik nemen van het technisch systeem 

 Zeer knap! Goed Tandje bijsteken Herpak je! 

 
De test van de 4 

normen en 
criteria 

 

Ik heb alle 4 
normen en 
criteria  
getest en 
ingevuld  
of ze voldoen of  
niet. 

Ik heb 3 van de 
4 
normen en 
criteria getest en  
ingevuld of ze  
voldoen of niet. 

Ik heb 2 van de 
4  
normen en 
criteria getest en  
ingevuld of ze  
voldoen of niet. 

Ik heb minder 
dan  
2 normen en 
criteria getest. 

Ik     
De leraar     
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In stap 4 heb je alle normen en criteria gecontroleerd. 
 
Voldoet jouw technisch systeem aan alle normen en criteria? (kruis aan) O ja O nee 
 
Nee?: Noteer per norm / criterium die niet voldoet een verbeterpunt.  
 
Ja?: Kies één van de normen / criteria en noteer toch één punt hoe jullie dit de volgende keer nòg 
beter zouden kunnen maken. 
 

Nummer van de 
norm / criterium 

Wat zou ik verbeteren aan het technisch systeem? 

1 - Functie  
 
 

2 - Gebruik  
 
 

3 - Vorm  
 
 

4 - Prijs  
 
 

5 - Duurzaamheid 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 5: evalueren 
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Evaluatie: Optimaliseren van een technisch systeem 
 

 Zeer knap! goed Tandje bijsteken Herpak je! 

 
Optimaliseren van 

het technisch 
systeem 

 

Ik heb voor alle 
normen en 
criteria die niet  
voldoen een 
concreet 
verbeterpunt  
geformuleerd. 
 

OF 
 
Alle normen en 
criteria werden 
bereikt, maar ik 
heb nog een 
extra concreet 
verbeterpunt 
geformuleerd. 

Ik heb voor alle 
normen en 
criteria die niet  
voldoen een  
verbeterpunt  
geformuleerd 
maar  
de verbetering is  
niet relevant of 
niet duidelijk. 
 

OF 
 
Alle normen en 
criteria werden 
bereikt, maar ik 
heb nog een 
extra 
verbeterpunt 
geformuleerd. 
Dit verbeterpunt 
was echter wel 
niet heel 
duidelijk of niet 
relevant. 

 Ik heb niet voor  
alle normen en 
criteria die niet  
voldoen een  
verbeterpunt  
geformuleerd. 
 
OF 

 
Alle normen en 
criteria werden 
bereikt, maar ik 
deed niet de 
moeite om nog 
een extra 
verbeterpunt te 
noteren. 

Ik     

De leraar     
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Evaluatie van de attitude ‘Verantwoordelijkheidszin tonen’  

 Zeer knap! Goed gedaan Tandje 
bijsteken 

Herpak je! 

 

Verantwoordelijkheidszin 
tonen 

Ik controleer 
kwaliteitsvol 
de normen en 
criteria. Ik 
verzorg 
spontaan het 
gereedschap 
volgens de 
voorschriften. 

Ik ben van 
goede wil bij 
het 
controleren 
van de 
normen en 
criteria. Ik 
draag zorg 
voor het 
gereedschap. 

Onder 
begeleiding 
controleer ik 
de normen en 
criteria. Onder 
toezicht draag 
ik zorg voor 
het 
gereedschap. 

Ik controleer 
de normen en 
criteria 
onvoldoende. 
Ik draag geen 
zorg voor het 
gereedschap. 

Ik     

leraar     
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Reflectie 

 

Talenten ontdekken 

In deze opdracht heb je zelf een technisch systeem ontworpen en gemaakt. Bij het 
begin van deze opdracht heb je aangeduid of je deze opdracht graag zou doen of 
niet. 

Hoe denk je er nu over? 

__________________________________________________________ 

Ik heb deze opdracht graag gedaan. Kruis aan  O ja O nee 

Heb je hetzelfde geantwoord? Hoe komt dit? 

__________________________________________________________ 

 

Wat heb ik geleerd van deze opdracht? 

 _______________________________________________________________________   

Wat kan ik doen om het beter of anders aan te pakken? Welke slimme tips heb ik van mijn leraar 
of van andere leerlingen gekregen?  

 _______________________________________________________________________  

Wil ik graag nog een opdracht rond het technisch proces doorlopen? (kruis aan) 

o ja 
o nee 

 
 

 
Feedback van de leraar 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 



Schooljaar 2019-2020 J. Van Ouytsel – M. Vannuffelen 

STEM - ICT 16 

Beroepen en talenten 

Verdeel de taken binnen jouw groepje! 
 
Groepsleden:___________________________________________________________________ 
 
Talenten 
 
Noteer per groepslid wat hij/zij goed kan, waar hij/zij goed in is. 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Beroepen 
 
Geef nu elk groepslid een taak binnen de opdracht. Gebruik hiervoor de talenten van elk groepslid. 
Hierdoor krijgt elke leerling een ‘job’ binnen jullie project. 
Zorg ervoor dat iedereen een kaartje heeft dat hij/zij kan opspeldde zodat het duidelijk wordt wie 
welke taak heeft. 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Duiden 

1. Je bent terug van Mars. Wat heb je gezien? Noteer hieronder een aantal  
specifieke eigenschappen van Mars die je hebt ondervonden tijdens de reis van je 
Marsrover. 

 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Jullie zijn ondertussen al op reis geweest op Mars, maar zo lang is de mens nog niet actief 
in de ruimte. Maak een creatieve tijdlijn waarbij je de verschillende stappen die de mens in 
de ruimte gezet heeft, chronologisch ordent. 

 
 

3. Welke meerwaarde kan de verdere ontdekking van de planeet Mars bieden? 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
4. Zijn er ook negatieve gevolgen aan het ontdekken van nieuwe planeten? 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Onderzoeksopdrachten 

Onderzoeksopdracht 1: De functie van een motor (actuator) 

Onderzoeksvraag  
 
Waarvoor dient een motor? 
 
 
1. Analyse van de onderzoeksvraag 

Wat moet je juist onderzoeken? 
 
_______________________________________________ 
 
 
2. Uitvoeren van het onderzoek 

1. Ga naar de volgende website: https://www.lego.com/nl-be/mindstorms/learn-to-program7 

 

 

 

2. Bekijk het volgende filmpje: ‘Je eerste programma maken op PC’. 

 

3. Maak jouw eerste programma aan. 

4. Bekijk het volgende filmpje: en ‘Laat je robot bewegen’. 

 

 

 

 

 

https://www.lego.com/nl-be/mindstorms/learn-to-program7
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5. Test de werking van de mediummotor. 

 

6. Probeer nu zelf één van de twee de grote motors aan te sluiten. Dit staat niet uitgelegd in de 
filmpjes, maar met de kennis die je ondertussen hebt opgedaan, kan je deze werking zelf 
onderzoeken.  
 

 
 
3. Waarneming 

Welke soort beweging maakt de motor? 
 
_______________________________________________ 
 
Hoe kan je met deze beweging een voertuig laten voortbewegen? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Op welke manier kan je de motor van richting laten veranderen? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
4. Antwoord op de onderzoeksvraag 

 
Een motor zorgt voor een _________________ beweging. 
 
Hij kan in twee verschillende richtingen _________________. 
 
  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0mJu8l-vgAhVNJFAKHc9fDyEQjRx6BAgBEAU&url=https://shop.lego.com/en-US/product/EV3-Medium-Servo-Motor-45503&psig=AOvVaw0ZWbC46ovO6ymp98HOYy62&ust=1551881556919084
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXrODFl-vgAhXRZVAKHfIfAvAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.de/EDUCATION-MINDSTORMS%C2%AE-Education-Gro%C3%9Fer-EV3-Servomotor/dp/B00E1QDP4W&psig=AOvVaw0ZWbC46ovO6ymp98HOYy62&ust=1551881556919084
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Evaluatie: Onderzoeksopdracht 

 Knap werk! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

Het onderzoek 
uitvoeren  

Ik heb alle 
stappen 
van het 
onderzoek  
in volgorde  
uitgevoerd.  

  Ik heb niet alle 
stappen van 
het  
onderzoek in  
volgorde  
uitgevoerd. 

Ik     

De leraar     
 

 Knap werk! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

Waarneming  Mijn 
observatie is 
goed en ik heb 
alles  
netjes 
genoteerd.  

Mijn 
observatie is 
goed maar ik 
heb niet alles  
aangeduid. 

 Mijn 
observatie is 
slordig en ik 
heb niet alles 
aangeduid. 

Ik     
De leraar     

 

 Knap werk! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

Antwoord op de 
onderzoeksvraag  

Mijn antwoord 
is correct en is  
gebaseerd op 
mijn 
onderzoek.  

  Mijn antwoord 
is niet 
gebaseerd op 
mijn 
onderzoek. 

Ik     
De leraar     
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Onderzoeksopdracht 2: De functie van een sensor  

Onderzoeksvraag  
 
Waarvoor dient een sensor? 
 
 
1. Analyse van de onderzoeksvraag 

Wat denk jij dat een sensor is? 
_____________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2. Uitvoeren van het onderzoek 

1. Ga naar de volgende website: https://www.lego.com/nl-be/mindstorms/learn-to-program7 

 

 

 

2. Bekijk het volgende filmpje: ‘Je robot dingen laten ‘voelen’.  

 

3. Test de werking van de tastsensor. 
 

 

 

 

https://www.lego.com/nl-be/mindstorms/learn-to-program7
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX3eH4mevgAhXEEVAKHSXHCk0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/p/lego-mindstorms-45507-robot-sensor-speelgoedonderdeel/9200000040228473/&psig=AOvVaw1WHYZ5HGjPS-UkXIaYbMbp&ust=1551882217919315
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6. Probeer nu zelf de kleurensensor aan te sluiten. Dit staat niet uitgelegd in de filmpjes, maar met 
de kennis die je ondertussen hebt opgedaan, kan je deze werking zelf onderzoeken.  
 

 
 
3. Waarneming 

Op welke manier kan je met de tastsensor een signaal geven? 
 
_______________________________________________ 
 
Op welke manier kan je met de kleursensor een signaal geven? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Welke andere sensoren zitten nog in de LEGO-Mindstormkoffer? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
4. Antwoord op de onderzoeksvraag 

 
Een sensor geeft een signaal wanneer het iets __________________________. 
 

Evaluatie: Onderzoeksopdracht 

 Knap werk! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

Het onderzoek 
uitvoeren  

Ik heb alle 
stappen 
van het 
onderzoek  
in volgorde  
uitgevoerd.  

  Ik heb niet alle 
stappen van 
het  
onderzoek in  
volgorde  
uitgevoerd. 

Ik     
De leraar     

 

 Knap werk! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

Waarneming  Mijn 
observatie is 
goed en ik heb 
alles  
netjes 
genoteerd.  

Mijn 
observatie is 
goed maar ik 
heb niet alles  
aangeduid. 

 Mijn 
observatie is 
slordig en ik 
heb niet alles 
aangeduid. 

Ik     

De leraar     
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizodebmuvgAhULL1AKHfNJCzEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.derekenwinkel.nl/lego-mindstorms-ev3-kleuren-sensor.html&psig=AOvVaw08QmmJ7B_f1Ua_L7KEe6Yp&ust=1551882297985241
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 Knap werk! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

Antwoord op de 
onderzoeksvraag  

Mijn antwoord 
is correct en is  
gebaseerd op 
mijn 
onderzoek.  

  Mijn antwoord 
is niet 
gebaseerd op 
mijn 
onderzoek. 

Ik     
De leraar     
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Onderzoeksopdracht 3: I-P-O 

Onderzoeksvraag  
 
Hoe werkt een programmeersysteem? 
 
1. Analyse van de onderzoeksvraag 

Kan jij voor je dit onderzoek hebt uitgevoerd, uitleggen hoe een programmeersysteem in zijn werk 
gaat? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
2. Uitvoeren van het onderzoek 

1. In onderzoeksopdracht 1 en 2 heb je geleerd hoe je met sensoren kan werken en hoe je 
motoren kan aandrijven. Laat voor deze onderzoeksopdracht met behulp van een sensor een 
motor draaien. 

 
3. Waarneming 

Welk onderdeel in jouw schakeling geeft een signaal en zorgt voor een input? 
 
_______________________________________________ 
 
Welk onderdeel in jouw schakeling zorgt ervoor dat het input-signaal, via een proces, wordt 
omgezet zodat het een uitvoerorgaan kan sturen? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Welk onderdeel in jouw schakeling krijgt een signaal en zorgt voor een output? 
 
______________________________________________________________________________
_____ 
 
4. Antwoord op de onderzoeksvraag 

1. Maak een symbolische weergave van de schakeling die jij voor deze onderzoeksopdracht 
gemaakt hebt. Noteer de volgende benamingen: Input – proces – output op de juiste plaats.  
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2. Noteer in je eigen woorden wat er allemaal gebeurt om de motor te laten draaien. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Evaluatie: Onderzoeksopdracht 

 Knap werk! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

Het onderzoek 
uitvoeren  

Ik heb alle 
stappen 
van het 
onderzoek  
in volgorde  
uitgevoerd.  

  Ik heb niet alle 
stappen van 
het  
onderzoek in  
volgorde  
uitgevoerd. 

Ik     
De leraar     

 

 Knap werk! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

Waarneming  Mijn 
observatie is 
goed en ik heb 
alles  
netjes 
genoteerd.  

Mijn 
observatie is 
goed maar ik 
heb niet alles  
aangeduid. 

 Mijn 
observatie is 
slordig en ik 
heb niet alles 
aangeduid. 

Ik     

De leraar     
 

 Knap werk! Goed gedaan Tandje bijsteken Herpak je! 

Antwoord op de 
onderzoeksvraag  

Mijn antwoord 
is correct en is  
gebaseerd op 
mijn 
onderzoek.  

  Mijn antwoord 
is niet 
gebaseerd op 
mijn 
onderzoek. 

Ik     
De leraar     

 
 
 
 


