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1 De katapult 

 

De katapult is een wapen waarmee voorwerpen 

weggeschoten worden. Het was de voorloper van het kanon 

of het geweer en is uitgevonden in het oude Griekenland in 

het jaar 500 V.C.. De eerste katapulten leken op een grote 

pijl en boog. Daarna werden er gebouwd met slingerarmen. 

Een katapult werd gebruikt om een kasteel of stad te 

veroveren. 

 

Eerder gingen jullie al aan de slag met rekjes en ijslollystokjes voor het maken 

van een katapult. Vandaag krijg je een doos lego Wedo ter beschikking. Je gaat 

de arm van de katapult zo programmeren dat hij automatisch gaat afvuren en 

weer neerkomt naar de beginpositie. 

Denk je dat je deze opdracht leuk gaat vinden? Waarom wel/ niet? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Denk je dat deze katapult goed gaat werken? 

Ga je de katapult met de tandwielen goed digitaal kunnen besturen?  

Schrijf je hypothese hieronder.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Hieronder sommen we de criteria van het ontwerp nog even op. 

De katapult moet… 

- automatisch vuren en weer omlaag. 

- gebouwd worden met lego WeDo. 

- geprogrammeerd worden met lego Wedo 2.0 

- een overbrenging bevatten. 

- gericht een doel kunnen raken. 

 

2 Het technische proces 

Voor we aan de slag kunnen moet het gegeven ontwerp gebouwd worden. 

2.1 Probleem 

We moeten de katapult nabouwen met behulp van de bouwstenen van lego 

WeDo.  
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2.2 Ontwerpen 

Je maakt geen eigen ontwerp, want je bouwt de katapult vanop de eerste pagina 

na. Hieronder nog een foto van een zijaanzicht.  

 

Het ontwerp in de programmatie 

dien je wel zelf te maken. Ga eens 

op zoek in het programma “WEDO 

2.0” naar de mogelijkheden.  

Je kan steeds op het vraagteken 

bovenaan drukken om de 

betekenis en werking van de 

blokken nog even op te frissen.  

 

2.3 Maken 

Maak het gegeven ontwerp na met de bouwstenen.  

!!! Werk veilig en voorzichtig, wees nauwkeurig en verlies geen steentjes 

uit het oog. Draag zorg voor het materiaal!!! 

Kies zeker voor tandwielen als overbrenging. Je gaat ook een programmatie 

maken in WeDo 2.0, waarbij de katapult automatisch afgevuurd wordt en de arm 

weer neerkomt. 

Voorzie op de bank ook een doel waar je naartoe kan schieten. (Dit kan een 

bekertje zijn of een blad papier,…) 

2.4 In gebruik nemen 

Yes! Je technisch systeem is gebouwd.  

Programmeer de katapult zo dat hij automatisch afvuurt en de arm weer 

neerkomt naar zijn beginpositie.  

Probeer een object (blokje) naar het doel te schieten. 
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2.5 Evalueren 

Krijg je de katapult zo geprogrammeerd dat hij niet stuk gaat? Ja/neen 

(omcirkel) 

Hoe zou dit komen denk je? Waar zit het probleem? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

We gaan samen op onderzoek 

 

3 Onderzoek 

3.1 Overbrengingen 

Voor welke overbrenging werd de eerste keer gekozen?  

___________________________________________________________ 

Welke overbrengingen ken je nog?  

________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Duid op onderstaande riemoverbrenging de drijver aan met een D en de volger 

met een V. Geef met pijltjes de draaizin van de wielen aan. 

Er is ook nog ruimte om zelf een riemoverbrenging te tekenen onder de foto. 
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Vervang de overbrenging met tandwielen van de katapult door een 

riemoverbrenging. Daarna neem je je katapult opnieuw in gebruik. 

Wat merk je in het ontwerp? Het lukt beter/minder goed. (omcirkel) 

Hoe zou dat komen? 

1 _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2 _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3.2 Lengte van de hefboom 

Maak de lengte van de hefboom korter. Kan je verder of minder ver schieten? 

(omcirkel het juiste) 

Maak de lengte van de hefboom langer. Kan je verder of minder ver schieten? 

(omcirkel het juiste) 

 

Hoe komt dit?  

Schets hieronder de werpboog van de korte hefboom in het rood en de lange 

hefboom in het groen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorstreep het foutieve. 

Wanneer de afstand van het draaipunt naar het aangrijpingspunt groter wordt is 

de kracht die je maakt kleiner/groter.  

Dus: hoe langer de hefboom hoe kleiner/groter de kracht.   
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3.3 Aangepaste programmatie 

3.3.1 Gebaar 

Pas het ontwerp zo aan dat de katapult pas vuurt wanneer er een 

gebaar gemaakt wordt. 

3.3.2 Geluid 

Pas de programmatie van de katapult aan dat je een geluid ter 

waarschuwing hoort voor hij schiet. 

3.3.3 Waarschuwingslicht 

Pas de programmatie aan zodat je een waarschuwingslicht gaat zien 

(BV rood) wanneer de katapult in actie is. Daarna kan de kleur van de 

lamp van de katapult een andere kleur krijgen. (VB groen) 

 

3.4 Eigen ontwerp 

Hoe zou jij een katapult ontwerpen? 

Bedenk zelf nog extra’s die je kan programmeren. 

Wat zou je aanpassen aan het ontwerp? BV wielen onder zetten, zodat hij 

kan rijden… 

 

4 Evaluatie 

Wat vond je van deze lessenreeks?   
  
Bekijk je antwoord nog eens op de derde bladzijde op de vraag of je het leuk en 

haalbaar gaat vinden om een katapult te programmeren. Beantwoord deze 
vragen opnieuw. Met andere woorden wat is je besluit na deze lessenreeks?  

Ik vond werken met lego Wedo…  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

1. Vul de bookwidgets in op Smartschool.   
2. Vul onderstaande evaluatie in. Je leerkracht zal daarna met een andere 
kleur deze evaluatie voor jou invullen.  
 

  --  -  +  ++  

Ik heb de katapult goed nagebouwd.          

Ik heb het technisch proces goed doorlopen.          

Ik was leergierig.          

Mijn katapult werd correct geprogrammeerd.          

Ik heb mijn katapult uitgebreid een extra functie.           
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5 Transversale doelen en eindtermen 

4.3 

De leerlingen onderscheiden bouwstenen van digitale systemen. (transversaal) 

4.4 

De leerlingen passen een eenvoudig zelf ontworpen algoritme toe om een probleem 

digitaal en niet-digitaal op te lossen. (transversaal) 

BG 4.3 

De leerling herkent in functionele contexten bouwstenen van digitale systemen. 

BG 4.4 

De leerling past in functionele contexten een aangereikt algoritme toe om een probleem 

digitaal en niet-digitaal op te lossen. 

13.1 

De leerlingen beoordelen zowel het belang van een opdracht voor zichzelf als lerende als 

de relatie tussen de eigen en de vereiste competenties voor de uitvoering van de 

opdracht. (transversaal) 

13.2 

De leerlingen reflecteren aan de hand van richtvragen over de impact van de eigen en 

andermans leeropvattingen en -strategieën op de uitvoering van een opdracht. 

(transversaal) 

13.10 

De leerlingen formuleren een hypothese in functie van een onderzoeksvraag aan de hand 

van aangereikte criteria. (transversaal) 

 

 

6.24 

De leerlingen leiden de uitwerking van krachten af uit authentieke contexten. 

6.36 

De leerlingen onderzoeken principes van de bouw en werking van technische systemen, 

hun deelsystemen en onderdelen alsook hun onderlinge samenhang i.f.v. een technisch 

proces. 

6.37 

De leerlingen gebruiken courante technische systemen duurzaam, veilig en ergonomisch. 

6.38 

De leerlingen voeren een iteratief technisch proces uit in de verschillende 

ervaringsgebieden om een eenvoudig technisch systeem te realiseren vanuit behoefte(n) 

en criteria. 

6.40 

De leerlingen ontwerpen een technisch systeem in functie van de bepaalde vereisten. 

6.41 

De leerlingen realiseren het technisch systeem op basis van een ontwerp. 

6.42 

De leerlingen testen of een technisch systeem voldoet aan de behoeften en criteria. 

6.48 

De leerlingen doorlopen een probleemoplossend proces waarbij kennis en vaardigheden 

uit meerdere STEM-disciplines geïntegreerd worden aangewend. 

6.51 

De leerlingen relateren verschillende STEM-beroepen en -opleidingen aan 

natuurlijkwetenschappelijke, technologische, wiskundige en STEM-competenties. 

 

 


