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ONTWERP EEN SUPERHELD MET KRACHTEN 
UIT DE NATUUR
Maak een LEDbutton
Maak een windmachine

ONTWERP BIJZONDERE BESCHERMINGEN 
VOOR JE LICHAAM
Weef een gezichtsbeschermer met papieren rietjes
Tech-gezichtsbeschermer

ONTWERP IETS WAARMEE JE AFSTAND KAN 
BEWAREN
Spelen met licht
Maak een telefoon voor 1,5 meter

EXPERIMENTEREN AAN DE KEUKENTAFEL
experiment 1: LED laten branden
experiment 2: Stroomcircuits en geleiding
experiment 3: Motor laten draaien
experiment 4: Geleidende verf
experiment 5: Ballonboot



opdracht 1
ONTWERP EEN SUPERHELD MET KRACHTEN 
UIT DE NATUUR

De chaos veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus, be-
kend als Covid-19, is nog lang niet voorbij. We moeten afstand 
nemen van elkaar want het gevaar op besmetting is er nog steeds.

Eigenlijk hebben we een soort superheld nodig om ons te helpen.

Kan jij een superheld bedenken die ons kan helpen? 

Een superheld met krachten uit de natuur. Zoals water en lucht. 
Of met licht zoals de Chinese ontwerper Sun Dayong.

Wat kan je voor de superheld uitvinden om de mensheid te redden 
van een virus? 



De kunstenaar maakte een heel pak met technologie om zich te 
beschermen tegen het virus. Je kan al heel simpel techniek verwer-
ken in iets draagbaars, dit noem je dan een wearable.

maak een LEDbutton



Hiermee hou je mensen wel op afstand! Ontwerpster Iris van 
Herpen maakte deze prachtige jurk. Aangedreven door lucht? Of 
toch een motor?
Kan je iets maken dat aangestuurd wordt door lucht? Kijk op de 
volgende pagina voor het maken van een windmachine zoals 
hieronder.

inspiratie



maak een windmachine



opdracht 2
ONTWERP BIJZONDERE BESCHERMINGEN 
VOOR JE LICHAAM

Er wordt soms gezegd dat je beter een mondkapje en handschoe-
nen kan dragen. Om het virus niet te laten ontsnappen en zo an-
deren niet te besmetten. 
Maar herken je jouw moeder nog wel als ze een mondkapje 
draagt? Of jezelf?



weef een gezichtsbeschermer



mondkapjes inspiratie

Gelukkig zijn er nu mondkapjes waar je je telefoon mee kan ont-
grendelen. Of gewoon hele bijzondere. Kan je ook zoiets bedenken?



tech-gezichtsbeschermer



patroon
WIL JE OOK EEN MONDKAPJE NAAIEN? PRINT DIT 
PATROON 2 KEER UIT EN VOLG DE STAPPEN OP DE 
VORIGE PAGINA.



opdracht 3
ONTWERP IETS WAARMEE JE AFSTAND KAN 
BEWAREN

Ontwerper Harm van Beek gebruikte LEGO, een laser en een 
computerventilator om dit Social Distance Thing te maken. 

Hij heeft een uitleg hoe je het 
ding kan maken op internet ge-
zet.

Het is wel in het Engels maar 
misschien kunnen je ouders of 
het internet je helpen met ver-
talen. 

KLIK HIER VOOR DE UITLEG

https://www.instructables.com/id/Social-Distance-Thing/


Speel net als ontwerper Harm met licht en ontdek met het 
proefje hoe je licht kan breken. 

spelen met licht



afstand inspiratie

Hoe ga je straks afstand houden in de klas? Kinderen in China heb-
ben persoonlijke hoeden gemaakt. Geïnspireerd op de hoeden die 
keizers honderden jaren geleden droegen in China. 



Maar soms gaan dingen ook weleens fout. We maakten een 
ontwerp voor een bellenblaas-afstand-wearable die hele-
maal in elkaar viel. Nu weten we iniedergeval hoe het niet 
moet en zijn er weer nieuwe ideeën ontstaan. 



uitvinderspakket
EXPERIMENTEREN AAN DE KEUKENTAFEL

Zoveel toffe materialen, maar waar te beginnen. Het uitvinders-
pakket is bedoeld om zoveel mogelijk zelf te proberen en te klooi-
en. 

Hieronder een aantal experimenteren om te starten. Ga daarna 
vooral zelf aan de slag en verzamel alles in huis. En onthoud mis-
lukken is super tof. Vaak ontstaan er dan nieuwe ideeën of weet je 
voor volgende keer hoe het niet of wel werkt. 

PlayDoh kan je ook gebruiken 
om een lampje te laten bran-
den. 
Hiervoor heb je wel een sterke 
batterij nodig. Een 9V batterij 
of 4 AA batterijen. 

Maak 2 bolletjes klei. Sluit de 
+ van de batterij aan op een 
bolletje en de - op het andere 
bolletje. Zet de LED er tussen. 
Gaat hij branden? Wat kan je 
nog meer maken?

Een LED lampje heeft een lang een kort pootje.
Het lange pootje is + en het korte pootje is -,
net als op een batterij. 

Schuif je lampje eens op een 
knoopcelbatterij. Gaat hij branden? 
Hoeveel lampjes kunnen er tegelijkertijd 
op?

experiment 1: LED laten branden

-

+
-

+



Materialen waar elektrische stroom 
doorheen kan zijn geleiders.

Een stroomkring is een kring van kabels, batterijen, apparaten en 
schakelaars. Om apparaten die aangesloten zijn in de stroomkring 
te laten werken moet de elektriciteit van de ene naar de andere 
kant kunnen stromen. Daarom de naam stroomkring. (Wikikids)

Als je weet hoe een stroomkring werkt kan je veel bijzondere din-
gen maken. Verzamel materialen in huis waarvan je denkt dat er 
stroom doorheen kan lopen. Probeer verschillende stroomkringen 
te maken zoals hieronder en gebruik elke keer andere materialen.

Geleiders in het pakket: 
- Kopertape
- Schakeldraad

- Grafiet (zie pag.10 en 19)
- Playdoh

experiment 2: Stroomcircuits en geleiding

lampje batterij schakelaar



Met een motor kan je heel veel verschillende dingen doen, maar 
dan moet hij natuurlijk wel draaien. 

Koppel de juiste onderdelen aan elkaar met een soldeerbout of 
door draadjes te strippen en te draaien. Probeer ook kopertape.

Je kan de verschillende onderdelen met dubbelzijdig tape op el-
kaar plakken om een motorblokje te maken. Dan heb je niet zoveel 
losse draden. 

experiment 3: Motor laten draaien

Gebruik de striptang 
om het plastic van 

de draadjes te halen. 

Stop een draadje in de 
bek van de tang en knijp.



In het pakket zit een klein zakje grafiet. Als je (1deel) grafiet mengt 
met (1deel) acrylverf of (1deel) lijm zonder teveel toevoegingen 
kan je verf maken waar ook stroom doorheen kan. 
Zo kan je bijvoorbeeld een kaart maken met brandende lampjes. 
Maak de afstand met de verf niet te groot. 

Dit is een achterkant van een kaart met kopertape. Zorg dat het 
tape niet scheurt als je het opplakt. 

experiment 4: Geleidende verf
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Een ballonboot kan zelf varen door de kracht van de lucht die uit de 
ballon komt. 

Stap 1: Zoek een stukje piepschuim of een ander materiaal dat blijft 
drijven en je makkelijk in een vorm kan snijden. 

Stap 2: Maak een ontwerp voor een bootje met een punt aan de voor-
kant.

Stap 3: Maak een gaatje aan de onderkant van de boot. Snij een kruis-
je in en maak niet een heel gat. Duw het tuitje van de ballon door het 
gaatje.

Stap 7: Zorg dat er geen lucht ontsnapt door het slangetje/rietje dicht 
te knijpen. Zet het bootje in het water en laat de lucht ontsnappen. 
ZOEFFF daar gaat hij. 

Stap 4: Knip een slangetje of een riet-
je af voor ongeveer 4 cm. Steek deze 
een stukje in de ballon.

Stap 5: Pak zelfdrogende klei en vul 
het gat zodat de ballon blijft zitten 
en alleen lucht uit het slangetje/riet-
je komt en niet er langs. Laat de klei 
drogen.

Stap 6: Als de klei droog is probeer je 
de ballon op te blazen door het slan-
getje of rietje. Heel hard blazen!

experiment 5: Ballonboot
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Dit document is onderdeel van het ONLINE Uitvinderslab, 
een project van KITE educatie. 

Kijk voor meer informatie en projecten op kite-educatie.nl of op 
Instagram @kiteeducatie voor nog meer inspiratie.
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