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DIT HEB JE NODIG
• Schrijfgerei
• Kladblaadjes
• Dit werkblad

OPDRACHT:  
-> Zoek op het internet naar oplossingen voor de dode hoek.
-> Toon aan de anderen jouw gevonden oplossing.
-> Noteer of teken de antwoorden in elk vak hieronder.

1. Welke? Welke uitvinding heb je gevonden op het internet?

2. Hoe? Hoe werkt deze uitvinding?

 3. Dode hoek? Teken een vrachtwagen en teken de dode hoek.

4. S�lstaan? Bespreek waar je met de fiets best s�lstaat naast de
vrachtwagen. Teken dit hierboven.

Nut

Мaak een uitvinding die het

probleem van de dode hoek oplost
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DIT HEB JE NODIG

EXTRA!
Beeld jullie uitvinding samen uit.

Hoe

Мaak een uitvinding die het

probleem van de dode hoek oplost

• Schrijfgerei
• Kladblaadje
• Dit werkblad

OPDRACHT:  
-> Los onderstaande vraag eerst alleen of samen op.
-> Leg jullie oplossingen aan elkaar uit en kies 1 oplossing.
-> Noteer of teken deze oplossing in het vak hieronder.

Hoe werkt het? Hoe werkt je uitvinding dat het probleem van de
dode hoek oplost?
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DIT HEB JE NODIG

Wat

EXTRA!
Maak met het creatool materiaal op tafel minimum 7 verschillende driehoeken.

Мaak een uitvinding die het

probleem van de dode hoek oplost

• Schrijfgerei
• 3 stuks van elk creatool
     onderdeel
• Dit werkblad

OPDRACHT:  
-> Los eerst samen onderstaande vragen op.
-> Noteer of teken de oplossing bij de tekening.
-> Los de EXTRA vraag op met het creatool materiaal op tafel.

Waaruit bestaat het? Door welke figuur in de construc�e blij� deze
uitvinding stevig recht staan? Wat gebeurt er als het meisje de
bovenste plank beweegt? Omcirkel alle scharnierpunten. Wat gebeurt
er als de jongen de stokken naar beneden duwt?
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Doen

EXTRA!
Vindt iemand in de groep dat de uitvinding nog beter kan ?
Jij mag de uitvinding veranderen, de anderen mogen enkel toekijken.

Мaak een uitvinding die het

probleem van de dode hoek oplost

• Creatool set

OPDRACHT:  
-> Maak jullie uitvinding met creatool, alleen of in groep.
-> Leg aan elkaar uit hoe je uitvinding werkt.



 
Didactische fiche 

 
Los het probleem van de dode hoek bij een vrachtwagen op. 
 

Uitdaging 
Kinderen bekijken het probleem van de dode hoek bij een vrachtwagen en bespreken dit 
kort. 
Daarna gaan ze in groepjes aan de slag en bedenken een oplossing . 
 

Dit heb je nodig 
 
Creatool set, Creatool doe-fiches, kladpapier, schrijfgerei 

Lesverloop 
 

1. Organisatie 

 
Verdeel je klas in 4 groepen. Een coöperatieve rolverdeling kan hierbij wenselijk zijn. 
 
Bespreek met de leerlingen de veiligheidsvoorschriften voor het werken met de 
Creatool set. Zorg er voor dat kinderen duidelijk weten wat de beperkingen zijn van 
het materiaal. Ga met je leerlingen dieper in op mogelijke gevaren van werken met 
de Creatool set. Laat je leerlingen hier zelf antwoorden verwoorden. Maak duidelijke 
afspraken met je leerlingen omtrent het gebruik van dit materiaal. Eventueel kan je 
deze afspraken visualiseren en er tijdens de werksessies wanneer nodig naar terug 
grijpen. 

 
2. Voorbeeld bekijken en bespreken 

 
Hier bekijk je online een filmpje over hoe je de dode hoek kan vermijden  
(bv. Karrewiet: dode hoek vermijden).  
 
Elke groep leerlingen krijgt 1 bundel met Creatool doe-fiches. Vul samen met jouw 
leerlingen de Creatool cirkel in op het eerste blad van de Creatool  doe-fiches. Deze 
cirkel bestaat uit 4 fasen die de uitvinding vanuit 4 verschillende perspectieven 
benaderen. 

 
Beantwoord met je leerlingen de vragen uit elke Creatool cirkelfase. 

-  Doen: Wat is er precies gemaakt? 

- Nut: Waarvoor maakt men deze uitvinding.? 
- Wat: Waaruit bestaat deze uitvinding ? 

- Hoe: Hoe werkt de uitvinding?  
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3. Instructie 

 
Vertel de leerlingen dat ze vandaag de opdracht krijgen om in groep zelf een 

uitvinding te bedenken om het probleem van de dode hoek van een vrachtwagen op 

te lossen of te vermijden. Ze zullen deze uitvinding maken met Creatool  en uittesten.  

 

Zet je leerlingen meteen aan het werk door hen te laten overleggen over wat ze 

precies gaan uitvinden. Indien ze dit willen, kunnen ze aantekeningen maken op een 

kladblad. Verwijs eveneens naar de Creatool  doe-fiches die ze zelfstandig kunnen 

verwerken.  

 

Bij elke Creatool cirkelfase gaan leerlingen meteen in overleg met hun groepsleden. 

Een coöperatieve structuur kan hierbij helpen dit gesprek meer vorm te geven.  

Na dit overleg komen ze tot één gemeenschappelijke oplossing. 

 

Per fase krijgen de leerlingen 15 à 20 minuten werktijd, afhankelijk van de 

beschikbare totale tijd. 

4. Uitvoering 
 
Bepaal zelf in welke Creatool cirkelfase leerlingen starten  of laat de keuze aan je 

leerlingen. 

Kies een plek in de klas uit die voldoende ruimte geeft om met de Creatool set te 

werken. Tijdens de HOE, WAT en NUT-fase hebben je leerlingen een werkplek nodig 

om aan de Creatool  doe-fiches te kunnen werken. Zet hiertoe eventueel banken 

samen in groepjes. 

Eventuele andere werkplekken kunnen zijn: een grote zaal of speelplaats (beschut 

van regen), … 

Zorg eventueel voor een zichtbare timing of verwoord hoeveel tijd er nog is terwijl je 

leerlingen werken. 

Ieder groepje doorloopt de 4 Creatool cirkelfasen. 

Bewaak dat elke 15 minuten een ander groepje met de Creatool set kan werken. 

Op het einde van elke DOEN-fase moeten de kinderen de constructie uiteen halen. 

Op die manier kan de volgende groep er meteen mee aan de slag. 

5. Reflectie 

 

Zijn alle fasen van de Creatool cirkel behandeld door de verschillende groepen? 

Vraag aan de verschillende groepen om nu hun laatste fase aan de rest van de klas 

voor te stellen.  

Laat hen terugblikken op wat er vlot liep en wat niet. 

Koppel daarna terug naar de NUT-fase van elke groep.  

Ga na of het nut van hun nieuwe oplossing voor de dode hoek in overeenstemming is 

met het gemaakte prototype uit de DOEN-fase. 
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Bespreek eventueel ook technische principes die kinderen hebben ervaren. 

Hoe verliep het samenwerken in groep? 

Mogelijke antwoorden  

Tijdens de klassikale fase: 

Nut: Kinderen het gevaar van de dode hoek tonen 
 
Wat: Een gesloten bril, een smartphone, een filmpje 
 
Hoe: De brildrager wordt de vrachtwagenchauffeur en rijdt een fietser omver. De VR-bril 
toont aan dat de vrachtwagenchauffeur de dode hoek niet kan zien. 
 
Doen: VR-bril 
 

Mogelijke richtvragen  
 
Tijdens de uitwerking: 
Doen: 
Wat lukt niet? 
Wat is de reden dat het niet lukt? 
Hoe kan je dit oplossen? 
Wat kan je hiervoor gebruiken uit de vorige fase? 
Test je uitvinding. Wat kan verbetert worden? 
 
Nut: 
Welke mensen kunnen jullie uitvinding gebruiken? 
Waarom zouden ze dit nuttig vinden? 
Wie kan jullie uitvinding niet gebruiken? Wat kan je daar aan doen? 
Kan je uitvinding voor iets anders gebruikt worden? 
 
Wat: 
Uit welke materialen bestaat jullie uitvinding? 
Uit welke onderdelen bestaat jullie uitvinding? Hoe kan je die benoemen. 
Waar kan jullie uitvinding gebruikt worden? 
Hoe kan jullie uitvinding gerecycleerd worden? 
 
Hoe: 
Wat moet eerst gebeuren? Wat daarna? 
Hoe moet je de uitvinding gebruiken? 
Wat zijn de voor- en nadelen van jullie uitvinding. 
Hoe kan jullie uitvinding kapot gaan? 
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