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Maak een product van oude materialen

Mensen gooien heel veel weg. Zonde. Want veel van deze materialen kunnen we nog een nieuw leven inblazen. Dit is beter 
voor het milieu, want dan hoeven we niet steeds nieuwe grondstoffen te gebruiken. We gebruiken het oude gewoon nog 
een keer. En als je het goed doet, wordt het ook weer opnieuw geld waard!

DE OPDRACHT
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Vanaf vandaag start je een eigen bedrijf en breng je met een team een nieuw product op  
de markt!

Onderzoeken
Je gaat met je team onderzoeken wat mensen allemaal weg-
gooien en welk nieuw product je hiervan kunt maken.

Product maken
Je gaat eerst alle materialen en gereedschappen verzamelen. 
Dan ga je het product echt maken. 

Ontwerpen
Je moet er goed over nadenken hoe jullie idee eruit moet 
komen te zien. Hiervoor maak je schetsen.

Presenteren
Je gaat jullie product presenteren aan ouders, broers/zussen 
en juryleden.

DE KOMENDE WEKEN DOEN?WAT GA JE
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Wat ga je leren?

Tijdens dit project ga je nieuwe vaardigheden leren. Je vindt ze hieronder. Deze plaatjes zie 
je steeds in het werkboek terugkomen. Je weet dan precies welke vaardigheid je gaat leren: 

 Samenwerken en overleggen

 Plannen

 Onderzoeken

 Schetsen/tekenen

 Maken/uitvoeren

 Verslagleggen

 Communiceren/presenteren
 

KLAAR VOOR DE START?
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Leerdoel: ontdekken wat je leuk vindt en  
waar je goed in bent.

Jullie gaan aan de slag met Vakkanjer Explorer. Tijdens de kick-off heb je gehoord wat je allemaal gaat doen. Om van een 
project te kunnen leren en erachter te komen wat je leuk vindt en waar je goed in bent, is het goed om hier van tevoren  
vast over na te denken. Vul daarom onderstaande vragen in.

Het leukste onderdeel in dit project lijkt me:

Omdat:

Het moeilijkste onderdeel in dit project lijkt me:

Omdat:

Wat heeft dit project volgens jou met techniek te maken?

VOORUITKIJKEN
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Leerdoel: een sterk team vormen en 
onderzoeken welke materialen hergebruikt 
kunnen worden.
Opdracht 1: Maak een team 
Vorm een team met 3 tot 5 leerlingen. De teamleden zijn: 
Teamlid 1 
Teamlid 2 
Teamlid 3 
Teamlid 4 
Teamlid 5 

Opdracht 2: Check de checklist   
Het team gaat taken uitvoeren tijdens het project. In de checklist achter in je werkboek zie je een overzicht van deze taken. 
Je ziet ook welke vaardigheden hierbij horen. Bespreek met de docent wanneer jullie de taken gaan uitvoeren. Je kunt  
telkens precies zien of je volgens de planning werkt. Nadat elke stap klaar is, laat je de docent de checklist aftekenen.

Opdracht 3: Bedrijfsnaam  
Wat wordt jullie bedrijfsnaam?

Naam bedrijf: 

Opdracht 4: Thuis foto’s verzamelen 
Verzamel, ieder voor zich, in een tas materialen die worden weggegooid of niet meer gebruikt en die jullie zouden kunnen her-
gebruiken. Als het niet in de tas past neem je een plaatje/foto mee. Denk hierbij aan afval of spullen die worden weggegooid:

• bij jou thuis (denk ook aan de spullen in die stoffige hoek op zolder);
• door de school;
• door jouw vrienden en jijzelf;
• door het bedrijf waar een van je ouders werkt;
• door de winkel bij jou om de hoek.

CHECKLIST AFTEKENEN
Laat de opdrachten controleren door de docent. De docent zet een vinkje als het 
akkoord is. Daarna gaan jullie verder met de volgende stap.

START EEN BEDRIJFSTAP 1:
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Leerdoel: onderzoeken wat de eigenschappen  
van de gevonden materialen zijn en bedenken wat voor nieuw product je hiervan kunt maken.

Opdracht 5: Gevonden materialen bekijken    
Jullie hebben materialen verzameld die je zou kunnen hergebruiken.

• Ga naar het ideeënblad op bladzijde 24. 
• Leg de materialen op een grote tafel.
•  Zet in elk vakje met het nummer 1  op het ideeënblad de naam van een van de gevonden materialen en welke kleur het 

materiaal heeft.
• Kruis vervolgens de eigenschappen van het materiaal aan.
    

Opdracht 6: Laat je inspireren 
•  Schrijf nu allemaal verschillende voorwerpen op. Je hoeft bij deze opdracht niet te kijken naar de materialen die je hebt 

gevonden. Denk aan een stoel, kandelaar, handschoen etc. Kijk eens om je heen, of in een tijdschrift.
• Schrijf deze voorwerpen op jullie ideeënblad in de vakjes van nummer 2 .

Opdracht 7: Ideeën bedenken    
Jullie hebben nu verschillende voorwerpen opgeschreven.

•  Zouden jullie deze voorwerpen met jullie gevonden materialen kunnen maken? Kijk hierbij goed naar de eigenschappen 
van de materialen. Bijvoorbeeld een stoel van fietsbanden of een kandelaar van cd’s.

•  Schrijf op een groot vel papier alle ideeën die jullie kunnen maken. Je kunt denken aan de voorwerpen die je hebt opge-
plakt, maar je mag ook andere dingen opschrijven.

 

 

VAN ONDERZOEK 

NAAR ÉÉN IDEE

STAP 2:
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Opdracht 8: Kies één idee   
Jullie hebben ideeën bedacht, nu gaan jullie het beste idee kiezen.

•   Uit alle ideeën kiest elk teamlid het idee dat hij/zij het beste vindt. Dit idee zet je in een vakje van nummer 3   
op het ideeënblad. Het kan voorkomen dat meerdere teamleden hetzelfde idee opschrijven.

•  Nu mag ieder teamlid één stem uitbrengen. Je mag niet op jezelf stemmen!
•  Zet een kruisje in het hokje bij het idee dat jij het beste vindt.

Opdracht 9: Het beste idee   
Het idee met de meeste stemmen heeft gewonnen. Beschrijf samen in het vak met nummer 4  wat het beste idee 
is en waarom. 

Voorbeeld ideeënblad:

CHECKLIST AFTEKENEN
Laat de opdrachten controleren door de docent. De docent zet een vinkje als het 
akkoord is. Daarna gaan jullie verder met de volgende stap.

Ideeënblad (1/2)Ideeënblad (1/2)

Materialen 
 Materialen 

 Voorwerpen
 Ideeën

Materiaal: 

Kleur: 

Materiaal: 

Kleur: 

Idee: 

Stemmen:

        
Eigenschappen:

  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Eigenschappen:

  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Materiaal: 

Kleur: 

Materiaal: 

Kleur: 

Idee: 

Stemmen:

        
Eigenschappen:

  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Eigenschappen:

  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Materiaal: 

Kleur: 

Materiaal: 

Kleur: 

Idee: 

Stemmen:

        
Eigenschappen:

  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Eigenschappen:

  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Materiaal: 

Kleur: 

Materiaal: 

Kleur: 

Idee: 

Stemmen:

        
Eigenschappen:

  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Eigenschappen:

  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Ideeënblad (2/2)Ideeënblad (2/2)Materialen 
 Materialen 

 Voorwerpen
 Ideeën

Materiaal: 
Kleur: Materiaal: 

Kleur: 

Idee: 

Stemmen:

        

Eigenschappen:
  Glanst
  Hard
  Zacht
  
  

  Buigbaar
  Breekbaar
  Hol
  

  

Eigenschappen:
  Glanst
  Hard
  Zacht
  
  

  Buigbaar
  Breekbaar
  Hol
  

  Materiaal: 
Kleur: Materiaal: 

Kleur: 

Idee: 

Stemmen:

        

Eigenschappen:
  Glanst
  Hard
  Zacht
  
  

  Buigbaar
  Breekbaar
  Hol
  

  

Eigenschappen:
  Glanst
  Hard
  Zacht
  
  

  Buigbaar
  Breekbaar
  Hol
  

  Materiaal: 
Kleur: Materiaal: 

Kleur: 

Idee: 

Stemmen:

        

Eigenschappen:
  Glanst
  Hard
  Zacht
  
  

  Buigbaar
  Breekbaar
  Hol
  

  

Eigenschappen:
  Glanst
  Hard
  Zacht
  
  

  Buigbaar
  Breekbaar
  Hol
  

  Materiaal: 
Kleur: Materiaal: 

Kleur: 

Idee: 

Stemmen:

        

Eigenschappen:
  Glanst
  Hard
  Zacht
  
  

  Buigbaar
  Breekbaar
  Hol
  

  

Eigenschappen:
  Glanst
  Hard
  Zacht
  
  

  Buigbaar
  Breekbaar
  Hol
  

  

Beste idee:

Omdat:

1
32

4
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Leerdoel: ontwerp maken van een product.

Opdracht 10: Ontwerp tekenen 
Werk jullie idee uit in een ontwerp. Schets het volgende:

• de voorkant en achterkant van het product;
• de zijkanten van het product;
• de bovenkant en onderkant van het product.

Als jullie samen een schets hebben gemaakt, gaat elk teamlid van deze schets zelfstandig een werktekening maken. Gebruik 
het werkblad op de volgende pagina. Hebben jullie één werkboek per team, dan krijg je van de docent een kopie van het 
werkblad.

ONTWERPEN EN AANPASSENSTAP 3:
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Werktekeningen    
De voorkant en de achterkant van het product:

De zijkanten van het product:



12  

De bovenkant en onderkant van het product:

Opdracht 11: Het ontwerp naar de jury 
De jury gaat straks naar jullie idee en ontwerp kijken en jullie helpen om het nog beter te maken. Maak gebruik van deze 
hulp en stel de jury vragen! De jury bekijkt of:

• het een origineel idee is;
• het uitvoerbaar is;
• de kans groot is dat mensen dit graag willen kopen.

Zet jullie idee op https://vakkanjers.nl/explorer. Vraag aan de docent de inlogcodes. En vul de volgende velden in:
• naam bedrijf;
• namen teamleden;
• upload een foto van het team;
• naam idee; 
• beschrijf wat jullie idee inhoudt;
• voor wie is het idee?
•  waarom is dit het beste idee (welk probleem los je hiermee op?);
•  upload (een foto van) het werkblad ‘werktekeningen’ (kies de werktekeningen van één teamlid);
• welke vragen heb je voor de jury?

Opdracht 12: Ontwerp aanpassen
De jury heeft naar jullie idee gekeken. Bekijk de opmerkingen van de jury op https://vakkanjers.nl/explorer en pas zo nodig 
het ontwerp aan.

CHECKLIST AFTEKENEN
Laat de opdrachten controleren door de docent. De docent zet een vinkje als het 
akkoord is. Daarna gaan jullie verder met de volgende stap.
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Leerdoel: materialen en gereedschappen 
verzamelen en een kostenoverzicht maken.

Opdracht 13: Stappenplan van de werkzaamheden
Jullie hebben werktekeningen gemaakt en gaan nu met elkaar de werkvolgorde beschrijven. Vul de onderstaande gegevens 
in op het stappenplan, zie het voorbeeld op pagina 14. Je ontvangt van de docent kopietjes om alle stappen te beschrijven.

• Wat zijn de werkzaamheden?
• Welke materialen zijn nodig?
• Welke gereedschappen zijn nodig?
• In welke les worden de werkzaamheden uitgevoerd?
• Door welke teamleden worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Opdracht 14: Ontbrekende materialen 
In jullie stappenplan staan alle materialen en gereedschappen die jullie nodig hebben.

•  Ga nu bekijken welke materialen en gereedschappen jullie nog moeten verzamelen en kleur de hokjes in jullie ‘stappen-
plan’ in.

• Maak het hokje groen als jullie het materiaal/gereedschap hebben en rood als jullie het nog niet hebben.

Opdracht 15: Materialen verzamelen
Jullie weten nu welke materialen jullie moeten verzamelen. Pak de ‘verzamellijst’ van pagina 15 erbij en schrijf het volgende op:

• het materiaal dat jullie nodig hebben (kijk naar de rode hokjes);
• hoeveel jullie nodig hebben;
• waar jullie dit materiaal kunnen kopen of vinden;
• wanneer jullie dit materiaal gaan verzamelen;
• hoe lang jullie onderweg zijn;
• wie dit gaat verzamelen;
• wat het materiaal kost (zoek dit op op internet).

Laat dit werkblad controleren door de docent en ga de materialen verzamelen.
 

VOORBEREIDEN
STAP 4:
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Stappenplan
Stap: 

Werkzaamheden: 

Materialen: Gereedschappen:
   
   
   
   
   

Welke teamleden:

Plaats hier een foto van de uitvoering. Doe dit bij stap 5: maken en testen.
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Verzamellijst

Materiaal Hoeveel Waar Wanneer Hoelang 
onderweg

Wie Kosten
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Opdracht 16: Kostenoverzicht  
Hebben jullie kosten gemaakt? Vul hieronder het volgende in:

•  Schrijf op elk bonnetje een cijfer. Begin bij cijfer 1, dan 2 etc.
•  Zet (achter hetzelfde cijfer op het formulier) erbij wat het is en het totaalbedrag van de bon.
• Tel alles bij elkaar op.
• Reken uit hoeveel jullie docent terugkrijgt.
•  Lever een kopie van deze pagina met de bonnetjes eraan vastgeniet en het geld in bij jullie docent.

Ontvangen bedrag van school (1) €

Bon Materialen Totaalbedrag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totaalbedrag (2): €

Bedrag terug aan school = 1-2 €

CHECKLIST AFTEKENEN
Laat de opdrachten controleren door de docent. De docent zet een vinkje als het 
akkoord is. Daarna gaan jullie verder met de volgende stap.
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Leerdoel: product maken van de verzamelde 
materialen.

Opdracht 17: Product maken
Jullie hebben nu alle materialen verzameld.

• Pak jullie stappenplan erbij en start met de werkzaamheden van stap 1.
• Maak van elke stap een foto.
• Voeg deze foto’s toe aan het stappenplan.

Opdracht 18: Product testen
Andere teams gaan jullie product testen aan de hand van de testkaart op de volgende pagina. Kijk goed naar de opmerkingen 
van de testers!

• Schrijf op de testkaart wat jullie nog moeten doen om het product af te krijgen/te verbeteren.

 

CHECKLIST AFTEKENEN
Laat de opdrachten controleren door de docent. De docent zet een vinkje als het 
akkoord is. Daarna gaan jullie verder met de volgende stap.

MAKEN EN TESTENSTAP 5:
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Beoordeling  
van de teams

Ziet het product er goed uit? 
Leg uit waarom wel/niet.

Zou jij het willen  
kopen in een winkel?

Wat zou je er 
voor willen 
betalen?

Welke tips heb je voor 
het team?

Beoordeling team:  Ja              Nee
Omdat:

€

Beoordeling team:  Ja              Nee
Omdat:

€

Beoordeling team:  Ja              Nee
Omdat:

€

Wat gaan jullie doen met de tips van de andere teams?

Wat moeten jullie nog doen om je product helemaal af te krijgen?

Testkaart
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Leerdoel: informatie geven over het product door het product te presenteren aan 
klasgenoten, familie, docenten, de jury etc.

Opdracht 19: Presentatiebord/poster
Jullie gaan een presentatiebord/poster maken. Deze zetten jullie tijdens het eindevenement bij jullie product en gebruiken 
jullie ter ondersteuning van jullie pitch. Zet hierop:

• bedrijfsnaam;
• de naam van het product;
• de namen van de teamleden;
• een foto van jullie ontwerp (de werktekeningen die jullie eerder hebben gemaakt).

Opdracht 20: Maak een pitch
Maak een pitch waarin jullie je product zo goed mogelijk verkopen. De pitch mag niet langer duren dan 1½ minuut. Gebruik 
tijdens jullie pitch het presentatiebord/poster. Kijk voor inspiratiefilmpjes op https://vakkanjers.nl/explorer. Vertel in de pitch 
het volgende:

• Stel jullie team voor.
• De naam van het product.
• Voor welke mensen is het product interessant (Huismoeders, kinderen, stoere papa’s)?
• Hoe werkt het product?
• Waarom moeten mensen juist dit product kopen?
• Van welke materialen is het gemaakt?
• Waarom moet jullie team winnen?

Opdracht 21: Reclamefilmpje maken
Maak met een smartphone een reclamefilmpje van maximaal ½ minuut, waarin jullie je product zo goed mogelijk verkopen. 
Kijk voor inspiratiefilmpjes op https://vakkanjers.nl/explorer. Laat hierin terugkomen:

• Laat je product zien, hoe heet jullie product?
• Van welk bedrijf zijn jullie?
• Waarom moeten mensen dit product kopen? Wat kun je ermee?
• Laat uit het filmpje naar voren komen voor wie het product is (door het te benoemen of na te spelen).
• Gebruik bijvoorbeeld een slogan.

Zorg dat jullie de jury overtuigen!
 
Opdracht 22: Idee online voor stemronde
Zet jullie product op https://vakkanjers.nl/explorer onder stap 6. Check of de ingevulde velden van stap 3 nog steeds kloppen. 
Misschien heb je een betere bedrijfsnaam bedacht, of is het idee toch net iets anders geworden. Pas dit dan aan. En vul het 
aan met:

• een foto van je team met jullie product;
• het reclamefilmpje.

Opdracht 23: Laat iedereen op jullie idee stemmen
Bedenk hoe jullie team zo veel mogelijk stemmen kan verzamelen en voer jullie ideeën uit. Het team met de meeste stemmen, 
wint de publieksprijs!

PRESENTEREN EN ONLINE STEMMENSTAP 6:

CHECKLIST AFTEKENEN
Laat de opdrachten controleren door de docent. De docent zet een vinkje als het 
akkoord is. Daarna gaan jullie verder met de volgende stap.
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Eindelijk is het zover!  
De bekendmaking van de winnaar(s).

Presenteren
Op het evenement mogen jullie je product presenteren aan de jury en ook bijvoorbeeld aan jullie ouders, broers en zussen.

De jury let op het volgende:
• Hebben jullie een goed idee?
• Hoe hebben jullie het idee uitgewerkt?
• Hoe wordt het gepresenteerd?

Op het eind van het evenement wordt er een publieksprijs uitgereikt aan het product met de meeste stemmen en een jury-
prijs aan het beste product.

EINDEVENEMENT

SUCCES!

Checklist: 

  Product aanwezig 
  Presentatiebord aanwezig 
  Pitch voorbereid 
  Stappenplan en de werktekeningen aanwezig 
  Stand verzorgd aangekleed
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Leerdoel: ontdekken wat je leuk vindt en  
waar je goed in bent.

Jullie hebben Vakkanjer Explorer afgerond. Wat hebben jullie ook alweer gedaan?
• oude materialen gezocht;
• een idee bedacht wat je hiervan kon maken;
• een ontwerp gemaakt;
• een product gemaakt;
• het product gepresenteerd.

 
Beantwoord de volgende vragen:
Je weet nu welke stappen je moet zetten om een product te maken. En dit hoort allemaal bij techniek. Misschien heb je iets 
ontdekt, wat je nog niet wist over jezelf en techniek. Beantwoord de volgende vragen.

Het leukste onderdeel in dit project vond ik: 

Omdat: 

TERUGBLIK
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Het moeilijkste onderdeel in dit project vond ik: 

Omdat: 

Is techniek nu anders dan je vooraf dacht?

Omdat: 
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Wat lijkt je leuk aan techniek? 

TECHNIEK IS HIP! CHECK IT OUT!
Kijk op www.youtech.nl. Een site met coole weetjes, uitjes, tips en interviews. Bestel hier het GRATIS YouTech maga-
zine. Dit magazine is het leukste magazine van Nederland dat iedere twee maanden uitkomt. Bomvol leuke interviews, 
een kijkje achter de schermen bij coole jobs, het laatste nieuws over games, films en gadgets, spannende prijsvragen 
en de leukste experimenten.
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Ideeënblad (1/2)

1  Materialen 1  Materialen 2  Voorwerpen 3  Ideeën

Materiaal: 
Kleur: 

Materiaal: 
Kleur: 

Idee: 

Stemmen:

        

Eigenschappen:
  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Eigenschappen:
  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Materiaal: 
Kleur: 

Materiaal: 
Kleur: 

Idee: 

Stemmen:

        

Eigenschappen:
  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Eigenschappen:
  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Materiaal: 
Kleur: 

Materiaal: 
Kleur: 

Idee: 

Stemmen:

        

Eigenschappen:
  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Eigenschappen:
  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Materiaal: 
Kleur: 

Materiaal: 
Kleur: 

Idee: 

Stemmen:

        

Eigenschappen:
  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Eigenschappen:
  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

BIJLAGEN
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Ideeënblad (2/2)

1  Materialen 1  Materialen 2  Voorwerpen 3  Ideeën

Materiaal: 
Kleur: 

Materiaal: 
Kleur: 

Idee: 

Stemmen:

        

Eigenschappen:
  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Eigenschappen:
  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Materiaal: 
Kleur: 

Materiaal: 
Kleur: 

Idee: 

Stemmen:

        

Eigenschappen:
  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Eigenschappen:
  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Materiaal: 
Kleur: 

Materiaal: 
Kleur: 

Idee: 

Stemmen:

        

Eigenschappen:
  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Eigenschappen:
  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Materiaal: 
Kleur: 

Materiaal: 
Kleur: 

Idee: 

Stemmen:

        

Eigenschappen:
  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol

  

  

Eigenschappen:
  Glanst

  Hard

  Zacht
  
  

  Buigbaar

  Breekbaar

  Hol
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4  Beste idee:

Omdat:
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Stap 1: Start een bedrijf

Datum Opdrachten Taken Vaardigheden Klaar

Opdracht 1 Namen van teamleden opschrijven

Opdracht 2 Check de checklist

Opdracht 3 Bedrijfsnaam opschrijven

Opdracht 4 Thuis informatie verzamelen

Feedback docent:

Stap 1: Van onderzoek naar één idee

Datum Opdrachten Taken Vaardigheden Klaar

Opdracht 5 
Materiaalnaam, kleur en eigenschappen  
opschrijven

Opdracht 6 Voorwerpen opschrijven   

Opdracht 7 Ideeën bedenken en opschrijven  

Opdracht 8 Jouw idee opschrijven

Stemmen op het beste idee

Opdracht 9 Beste idee opschrijven

Opschrijven waarom dit het beste idee is

Feedback docent:

CHECKLIST RECYCLE
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Stap 3: Ontwerpen en aanpassen

Datum Opdrachten Taken Vaardigheden Klaar

Opdracht 10 
Voorkant, achterkant, zijkanten, onderkant, 
bovenkant van het idee schetsen 

Werktekening maken

Opdracht 11 Schrijf een onlineverslag  

Vragen stellen aan de jury

Opdracht 12 Ontwerp aanpassen

Feedback docent:

Stap 4: Voorbereiden

Datum Opdrachten Taken Vaardigheden Klaar

Opdracht 13 
Beschrijf wie wanneer welke werkzaamheden 
gaat uitvoeren

Beschrijf welke materialen en gereedschappen 
nodig zijn

Opdracht 14 Aangeven of materialen aanwezig zijn

Opdracht 15 Verzamellijst invullen

Opdracht 16 Kostenoverzicht invullen

Invullen formulier kostenoverzicht met bonnetjes

Feedback docent:
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Stap 5: Maken en testen

Datum Opdrachten Taken Vaardigheden Klaar

Opdracht 17 Product maken volgens stappenplan

Foto’s maken van elke stap en toevoegen aan 
het stappenplan

Opdracht 18 Schrijf op wat jullie nog willen aanpassen  

Feedback docent:

Stap 6: Presenteren en online stemmen

Datum Opdrachten Taken Vaardigheden Klaar

Opdracht 19 Maak een presentatiebord/poster  

Opdracht 20 Maak een pitch

Opdracht 21 Reclamefilmpje opnemen   

Opdracht 22 Schrijf een onlineverslag

Opdracht 23 Stemmen verzamelen

Feedback docent:



Vakkanjer Explorer is een onderdeel van Vakkanjers. Met Vakkanjers 
ontdekken en ontwikkelen vmbo’ers en mbo’ers hun vakmanschap 
al sinds 1999. Dat doen ze aan de hand van realistische opdrachten 
voor een landelijke opdrachtgever. De leerlingen ontwikkelen naast 
technisch vakmanschap ook 21th century skills zoals initiatief nemen, 
teamwerk en klantcontact. Met deze vaardigheden hebben ze straks 
een streepje voor op de arbeidsmarkt. Ontdek Vakkanjers op:

WWW.VAKKANJERS.NL 


