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EuroSTEAM is een door het Erasmus+ programma 
medegefinancierd project dat tot doel heeft in Europa 
toegankelijke STEAM-kampen aan te bieden die leerkrachten 
in hun klaslokalen kunnen gebruiken om de ervaring van de 
studenten met de STEAM-onderwerpen te verbeteren. Het 
EuroSTEAM-project brengt 7 Europese partners samen, elk 
met specifieke inzichten en expertise in STEAM-onderwijs, 
om 3 innovatieve outputs voor scholen te produceren. De 
coördinator is South West College (UK), de partners zijn 
Explora the Children's Museum of Rome (IT), Escola de 
Tecnologias Inovação e Criação (PT), Instituut het Heilig Graf 
(BE), Tknika (ES), Thomas More (BE) en Istituto Comprensivo 
mar dei Caraibi (IT).
Het belangrijkste resultaat van het project is de ontwikkeling 
van een opleidingspakket voor leerkrachten om doeltreffende 
en innovatieve STEAM-onderwijsactiviteiten te leveren die de 
natuurlijke creativiteit voeden en versterken om de interesse 
van studenten in wetenschappelijk onderwijs en carrières 
te vergroten. EuroSTEAM biedt zowel de studenten als hun 
leerkrachten verschillende perspectieven en benaderingen aan 
om hun interesses en sterke punten in het STEAM-onderwijs 
te vinden. Tegelijkertijd verschaft het op Europees niveau een 
beter inzicht in de impact van innovatieve onderwijspraktijken 
als methode voor het aanpakken van ondermaatse prestaties 
in basisvaardigheden van wiskunde, wetenschap, kunst en 
geletterdheid.
Het blijvende resultaat van het project is het verhogen 
van de kwaliteit van het STEAM-onderwijs, waardoor de 
beschikbaarheid van innovatief didactisch materiaal in heel 
Europa wordt gewaarborgd, zodat zowel leerkrachten als 
studenten gemotiveerd worden om hun begrip van wiskunde, 
wetenschap, kunst en alfabetiseringsonderwijs te vergroten.
Deze publicatie is in het bijzonder de Intellectuele Output 
2 van het project, ontwikkeld door Explora the Children's 
Museum of Rome en de partners. Voor deze output hebben 
de partners STEAM kampen en cursusmateriaal ontwikkeld 
voor de ontwikkeling van doeltreffende, innovatieve en 
multidisciplinaire wiskunde, wetenschap en taalonderwijs. 
De STEAM kampen zijn tijdens de looptijd van het project 
getest met ongeveer 700 leerlingen in de leeftijd van 11-14 
jaar in 5 EU-landen (België, Italië, Portugal, Spanje, Verenigd 
Koninkrijk).

Duur van het project: 01/09/2016 – 31/08/2019

INLEIDING OP EUROSTEAM
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De Intellectuele Output 2 (IO2) bestaat uit 3 verschillende 
buitenschoolse kampen (Programmeer- en technologiekamp, 
Creativiteits- en Logicakamp, Wedstrijd- en Challengeskamp) 
die een gebruiksvriendelijke en toegankelijke structuur bieden 
voor leerkrachten en opvoeders die deze in hun groepen 
kinderen willen overbrengen. Daarom bestaat elk kamp uit 4 
onderwijsmodules van 60 tot 120 minuten, die gecombineerd 
kunnen worden tot een unieke trainingservaring. Alle modules 
zijn erop gericht om kennis te ontwikkelen die specifiek is 
voor het behandelde onderwerp, maar ook op - indirect - 
het opbouwen van logica en programmeervaardigheden. 
De modules worden zo ontworpen dat ze binnen een vooraf 
bepaald tijdsbestek kunnen worden voltooid, maar ze 
bieden tegelijkertijd instrumenten en aanwijzingen om de 
activiteiten uit te breiden in grotere onderwijseenheden. In 
het Programmeer- en Technologiekamp zullen de studenten 
begeleid worden doorheen verschillende activiteiten 
gebaseerd op programmeren en informatica. Het kamp duurt 
5,5 uur. Dit is het enige kamp waar de activiteiten uit de 4 
modules op elkaar volgen. In het Creativiteits- en Logicakamp 
worden de studenten aangemoedigd om hun creativiteit te 
uiten en hun potentieel te verbeteren. Tijdens de creatieve 
fase zal de leerkracht/opvoeder optreden als begeleider. Het 
kamp duurt 5 uur. De 4 modules waaruit dit kamp bestaat, 
kunnen in elke gewenste volgorde worden uitgevoerd. In het 
Wedstrijd- en Challengeskamp worden de studenten verdeeld 
in teams en ervaren ze teamwork om het doel te bereiken 
dat de leerkracht/opvoeder die als facilitator werkt, voor 
ogen heeft. Het kamp duurt 5 uur. Net als bij Creativiteits- en 
Logicakamp kunnen de 4 modules waaruit dit kamp bestaat in 
elke gewenste volgorde worden uitgevoerd.

INTELLECTUELE OUTPUT: 3 EXTRA-SCHOOL  KAMPEN



> 6

De 3 kampen hebben hetzelfde aantal modules en de 
educatieve doelstellingen en vaardigheden zijn verdeeld 
volgens hetzelfde patroon voor elk kamp:
- de module 1 is altijd verbonden met computationeel denken, 
algoritmisch denken, probleemoplossing, logische aanpak 
(Laten we beginnen met coderen met Scratch, Binair tellen, 
Programmeer- uitdaging);
- de module 2 is altijd gericht op inhoud, tekstanalyse, 
decompositie (Een interactieve samenvatting, Van tekst naar 
video, Waar of vals);
- de module 3 ondersteunt altijd de analyse van wiskundige 
problemen, probleemoplossing, creativiteit, abstractie 
(Scratching  Wiskunde, Welke knoop ben jij?, Een Geodetische 
Koepel opbouwen);
- de module 4 biedt altijd activiteiten die verband houden 
met wetenschappelijke methode, probleemoplossing, 
analyse, fysica en elektronica (Interactieve wetenschap, 
Automatisering, Natuurlijke voortbewegingsrace).
De 3 kampen zullen een methodologisch proces volgen 
dat vertrekt van een volledig georiënteerde gids in het 
Programmeer- en Technologiekamp om te komen tot het 
Wedstrijd-  en Challengeskamp waar de studenten open 
activiteiten kunnen ontwikkelen. Binnen een leercontext die 
voornamelijk gebaseerd is op exacte vakken, is het belangrijk 
om studenten te motiveren om een kennis op te bouwen die 
als een "enablement" (Lev Vygotskij) zou kunnen werken. De 
keuze was om de modules te structureren van een volledig 
begeleid proces naar een gedeeltelijk begeleid proces en 
uiteindelijk naar een volledig vrij proces.
Daarom zijn sommige modules gecentreerd op disciplinaire 
kennis om studenten te leiden tot acties van onthouden, 
studeren en het leren kennen van de taak die ze bij de hand 
hebben. Deze keuze vereist dat de opleider een traditionele 
aanpak heeft om studenten te helpen leren, te ordenen, 
kennis te vergelijken en samen te praten. Andere modules zijn 
in plaats daarvan gericht op "weten hoe te doen"; studenten 
zetten verworven kennis om in vaardigheden, praktijken en 
manieren om problemen op te lossen. De rol van de opleider 
is om de groep te ondersteunen en de voorwaarden te creëren 
voor een creatief, zelfstandig en verantwoordelijk leren.



> 7

Coöperatief leren, gebaseerd op studies van Dewey, is gericht 
op specifieke technieken van samenwerking bij het leren in 
klaslokalen. De kampen zijn zo gestructureerd dat er kleine 
werkgroepen ontstaan waarin studenten werken door middel 
van leeractiviteiten. De keuze wordt bepaald door de noodzaak 
om complexe taken op te lossen, zoals studenten in een groep 
kunnen doen:
- hebben een "face-to-face" interactie waarbij iedereen een 
bijdrage levert, luistert, ontwikkelt, bespreekt en een oplossing 
voor het probleem uitwerkt;
- het creëren van de conditie waarin elke student in de groep 
zorg draagt voor en verantwoordelijkheid draagt voor zijn 
eigen werk en dat van anderen in de groep;
- inclusie bevorderen waar een individuele "diversiteit" wordt 
gezien als een positieve potentiële waarde om gewaardeerd 
te worden. 
Als hulpmiddel om kleine gemengde werkgroepen te creëren, 
kunnen de leerkrachten gebruik maken van speelkaarten 
die willekeurig zijn toegewezen aan studenten; dit maakt het 
mogelijk om steeds wisselende werkgroepen te creëren voor 
elke module. Volgens cognitief psycholoog Lev Vygotskji 
moeten de "zones van proximale ontwikkeling" van de 
studenten overeenkomen om meer leren op gang te brengen 
en te versterken wat ze al geleerd hebben. Dit resultaat kan 
niet worden bereikt als er groepen worden gecreëerd die 
goede en minder goede leerlingen combineren, en dit zou ook 
twee ongewenste neveneffecten hebben: goede leerlingen 
zullen ervan overtuigd worden dat ze niets te leren hebben en 
minder goede leerlingen zullen denken dat ze niet fit genoeg 
zijn, waardoor hun zelfrespect in gevaar komt.

 Inclusiespel
Het opzetten van werkgroepen: 
neem 4 kaarten met dezelfde 
afbeelding, 1 moet op een van 
de werktafels worden gelegd; 
wijs vervolgens de resterende 
3 kaarten toe aan de leerlingen 
die op zoek moeten gaan naar 
hun eigen werktafel. Voor elke 
tafel wordt dan een werkgroep 
van 3 leerlingen aangemaakt.

INCLUSIEACTIVITEITEN
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Het Creativiteits- en Logicakamp is gebaseerd op een 
onderwijsmethode die verschillende aspecten combineert:
- een progressieve, "spiraalvormige" cognitief-structurele 
benadering van de evolutionaire structuur voor zowel 
disciplinaire als, in bredere zin, cognitieve kennis;
- een activiteitengerichte benadering van de student zijn actieve 
en directe participatie, spontane activiteit, individualisering en 
socialisatie in leren, teamwork en onderzoeksmethode;
- een gedragstechnologische benadering gebaseerd 
op de vooraanstaande plaats van geplande onderwijs- 
en onderwijstechnieken ondersteund door "educatieve 
technologieën".
Deze keuze is in overeenstemming met het basisprincipe 
van een moderne onderwijsmethode, die processen 
implementeert die de meest geschikte omstandigheden voor 
de activiteit van de student kunnen creëren, door de integratie 
van technologische elementen, nieuwe en extra-curriculaire 
stimuli, die het leren bevorderen.
Het Creativiteits- en Logicakamp is daarom gericht op het 
versterken van kennis als een vermogen om informatie te 
onthouden, culturele gegevens te selecteren, te weten hoe 
deze te ordenen en te gebruiken, te ontdekken en te weten 
hoe deze te zoeken, problemen waar te nemen, alternatieven 
te bedenken en "verder te gaan dan de gegeven informatie" 
(Bruner).
Wat leren leerkrachten? 
Het Creativiteits- en Logicakamp brengt de leerlingen in 
contact met concepten en principes met betrekking tot de 
wereld om ons heen (het leren van binaire getallen waarop de 
digitale wereld is gebaseerd, het vermogen om een tekst te 
begrijpen en samen te vatten, het leren van nieuwe wiskundige 
aspecten, het aansporen van het oplossen van problemen 
door middel van experimenteren). In onze hedendaagse 
maatschappij, waar leerlingen informatie niet uit de echte 
wereld halen, maar conceptuele structuren gebruiken om 
deze te interpreteren en te begrijpen, worden wetenschap, 
technologie, techniek, techniek, kunst en wiskunde momenteel 
beschouwd als toegangspunten om studenten te begeleiden 
bij het zoeken, communiceren en kritisch denken. Deze 
complexe onderwerpen hebben vaak enige voorkennis nodig 
die beschikbaar is in een schoolomgeving, maar die moet 
begrepen, geassimileerd en omgezet worden in "weten hoe te 
doen" of in een activeringsvaardigheid, omdat "kennis alleen 
helpt als die afdaalt in gewoonten" (Bruner).
Wat leren studenten?
Ervarend leren en samenwerken helpt studenten om te leren 
werken met behulp van een creatief proces en stelt hen in staat  
vernieuwers en hoofdrolspelers van de toekomst te worden.

PEDAGOGISCHE INLEIDING OP HET 
CREATIVITEITS- EN LOGICAKAMP
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MODULE 1 
- BINAIR TELLEN - 

> MODULE 1

Samenvatting van de activiteit
Tijdens deze module worden de leerlingen geconfronteerd 
met de uitdaging om een decimaal getal in binaire code te 
decoderen. Binaire getallen stellen de hele klas in staat om 
een complex onderwerp te leren waarop de digitale wereld 
is gebaseerd. De workshop begint met het verdelen van de 
leerlingen in werkgroepen, het uitleggen van het onderwerp, 
het uitdelen van kaarten, het instellen van uitdagingen en 
werktijden, het vergelijken van resultaten tussen groepen en 
het controleren van de leerresultaten. De leerkracht toont 
de leerlingen op welke manier de binaire code nuttig was 
in de informatica. Vervolgens ontvangt elke leerling een 
verzameling van 5 kaarten. De ene kant van het papier is 
zwart en vertegenwoordigt de 0, de andere kant heeft een 
aantal punten, van 1 tot 16. De schikking is belangrijk, de 
eerste kaart is 1 en de laatste 16. De leraar legt uit hoe het 
vorderingsverloop tussen de eerste en de laatste kaart wordt 
uitgedrukt door de waarde van de punten te verdubbelen. De 
leerlingen stellen hun geboortedatum samen in binaire code. 
Voorbeeld hier: 
http://www.mrmaynard.com/activities/binarycards/ 
Voorbeeld hier: 
http://www.csfieldguide.org.nz/en/interactives/binary-cards/ 
Het doel van de module is om leerlingen een telmethode te laten 
ontdekken waarop de digitale wereld is gebaseerd. De module 
behandelt het binaire systeem en stelt werkgroepen in staat 
om zich bezig te houden met ongewone patroonuitdagingen 
die het lineaire proces van probleemoplossende logica 
stimuleren. De activiteit is opgevat als een brug tussen theorie 
en de directe toepassing ervan om de theorie met de praktijk 
te verbinden. 

Activiteitenpakket
Het Binair tellen pakket bevat de volgende items:
• Activiteitenbeschrijving
• Bijlage 1

Aanbevelingen
Locatie: gewoon lokaal 
Aantal leerlingen: 20 leerlingen per begeleider
Duurtijd: 60 minuten

http://www.mrmaynard.com/activities/binarycards/ 
http://www.csfieldguide.org.nz/en/interactives/binary-cards/
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Technische aspecten en klasopstelling
Het klaslokaal moet voorzien zijn van tafels die als eilandjes 
zijn opgesteld, zodat elke groep op eigen houtje kaarten kan 
gebruiken en vrij kan experimenteren zoals ze willen. Een 
muur en een projector zouden nuttig zijn om de kaartbeelden 
te tonen tijdens de voorlopige inleiding. 
Voor aanvang: print en knip een reeks kaarten uit, minstens 
één per 2 studenten.

Materialen
Iedere groep heeft een set kaarten nodig. Zie Bijlage 1 – 
speelkaarten.

Opstelling
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Activiteitenbeschrijving

> MODULE 1

Aan de slag Een 25 minuten durend interactief overzicht zal allereerst het concept 
van binaire code uitleggen en de reden waarom het wordt gebruikt als 
een taal voor machines. Vervolgens zal de studenten worden gevraagd 
om een nummeringssysteem te decoderen. 
In deze fase zullen de studenten de situatie die door de leerkracht 
werd geschetst, analyseren en leren hoe binaire nummering werkt, 
door het beantwoorden van vragen.  In een volgende fase, krijgt elk 
paar studenten een set van kaarten die zullen worden gebruikt om 
enkele nummeringsvragen te beantwoorden.  
In een derde en vierde fase wordt creativiteit gestimuleerd door de 
invoering van de mogelijkheid om met eender welk paar symbolen en 
niet alleen 0 en 1 binaire systemen te maken. Op deze manier krijgen 
de studenten de mogelijkheid om hun eigen code voor  binaire com-
municatie te ontwikkelen.

FASE 1: 
activiteit 
overzicht

Normaal gebruiken we het decimale talstelsel, waarschijnlijk omdat 
we tien vingers hebben. Machines kunnen alleen twee staten begri-
jpen nl. er is stroom (aan) of er is geen stroom (uit); dus een systeem 
gebruikt, om te communiceren met een elektronische schakeling, 
enkel twee symbolen, vandaar de naam binaire code (het "bi" voor-
voegsel is Latijn voor "twee".) 
Je kan een binaire code beschouwen als een tweede taal. Computers, 
cd's, DVD's en toepassingen kunnen communiceren met nummers, 
letters, symbolen... zelfs geluiden en video's door intern slechts twee 
cijfers te gebruiken: 0 en 1.   
Voor deze activiteit zullen we vijf kaarten met stippen aan één kant 
gebruiken. De leerkracht vraagt vijf leerlingen om hem of haar te 
helpen met het verklaren van de activiteit. De leerkracht geeft elk van 
hen een kaart die met de kant met de stippen naar de klas zal worden 
geplaatst. Zo hebben we de volgende indeling: 
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FASE 2: 
Analyse en 
discussie

De leerkracht vraagt de leerlingen om het raadsel achter het aantal stippen op 
te lossen, met behulp van enkele gerichte vragen: 
• Wat is het verband tussen het aantal stippen op de kaarten?  
• Hoeveel stippen zou het volgende kaartje hebben als we één kaart 
zouden toevoegen aan de linkerkant?  
De leerkracht legt uit dat deze kaarten kunnen gebruikt worden om getallen 
te schrijven door sommige kaarten met de stippen zichtbaar te maken en 
andere kaarten met de rug. De som van de zichtbare stippen is het getal.

Voorbeeld: laten we het getal 9 vormen:

Een kaart waar de stippen getoond worden, wordt geïnterpreteerd als 1, een 
kaart waarvan de achterkant getoond wordt, zal worden geïnterpreteerd als 0. 
Op deze manier kunnen we getallen dus schrijven met slechts twee symbol-
en. Dit is de essentie van het binaire nummeren. 
Nummer 9 in binaire code zal dus 01001 zijn.

Tijd: 25 minuten

FASE 3: 
leerlingen 
oefenen

De leerkracht geeft elk paar van studenten een set van 5 kaarten en vraagt 
hen om van de opgegeven getallen hun binaire equivalenten op te schrijven: 
19 en 21 
Vervolgens vraagt de leerkracht hen om 2 andere getallen te converteren van 
binaire getallen in hun decimale equivalenten: 00101 10110 

Tijd: 15 minuten

FASE 4:  
Kennis uit-
breiden

Vraag de leerlingen hun eigen geboortedatum - de maand en de dag alleen – 
te schrijven in binaire code. 
Bijvoorbeeld, de 23ste oktober (23/10) is als volgt: 10111/01010 

Vraag de leerlingen om deze code op te lossen, wetende dat V gelijk aan 1 is 
en X gelijk aan 0:     V V X X V 

Tijd: 15 minuten
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> MODULE 1
 

Bijlage 1
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MODULE 2
- VAN TEKST TOT VIDEO -

Samenvatting van de activiteit
In deze module kan een tekst - vooraf gekozen door de 
opleiders/leraren - worden gelezen en gebruikt als referentie 
voor het maken van een stop-motion video. Een tekst wordt 
geanalyseerd en een samenvatting van de inhoud wordt 
gemaakt met behulp van de stop-motion techniek. De stop-
motion techniek is een manier om te leren hoe de meeste 
animatiefilms worden gemaakt (inleiding tot filmtaal), inzicht 
te krijgen in onderwerpen die in de klas worden behandeld 
met een andere kijk en aanpak, teamwork te bevorderen 
door middel van een techniek die handmatige vaardigheden 
en technologie combineert. Het verhaal kan vooraf worden 
gekozen, voor de datum van de activiteit: de leerkrachten 
geven de opdracht om het verhaal te lezen voor de activiteit 
in de klas. Met behulp van de stop-motion techniek maken 
de leerlingen een animatiefilm die beelden en personages 
manipuleert en de computer gebruikt om beelden vast te 
leggen. Op basis van het te bestuderen onderwerp en de 
gebruikte tools (Ipad, tablet, HUE, PC, etc.) moeten de beelden 
en achtergronden geschikt zijn voor de opnameafstand.
Voorbeeld hier: 
https://www.youtube.com/watch?v_nl11NZ11H4LP4 
Voorbeeld hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=cY207xbWwD8 
Het doel van de module is om tekstanalyse uit te leggen en 
kinderen een stop-motion animatie te laten maken. Motivatie 
("Ik hou van..... ik wens.... ik vraag me af...."), herhaling 
(training en oefening), emotionele respons (aangename 
gevoelens, tevredenheid, etc.) en intensiteit (leren uit ervaring) 
zijn fundamentele elementen om het leerproces op gang te 
brengen.

Activiteitenpakket
Het Van tekst tot video pakket bevat de volgende items met 
alle noodzakelijke informatie die nodig is om module 2 van het 
Creativiteits- en Logicakamp te leveren:
• Activiteitenbeschrijving
• Bijlage 1

Aanbevelingen
Locatie: gewoon lokaal
Aantal leerlingen: 20 leerlingen per begeleider
Duurtijd: 90 minuten

https://www.youtube.com/watch?v_nl11NZ11H4LP4
https://www.youtube.com/watch?v=cY207xbWwD8
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Technische aspecten en klasopstelling
Het klaslokaal moet zijn uitgerust met geaarde 
wandcontactdozen om 10/12 PC's/Ipads/Tablets aan te 
sluiten. Een muur en een projector zouden nuttig zijn om de 
techniek te tonen en de video's van de kinderen te bekijken. 
Voor aanvang: knip de geprinte of handgetekende beelden uit. 
Print het in te vullen blad uit met de namen van de leerlingen 
(een reeks per 3 leerlingen). Kies een achtergrondmuziek voor 
de video. Kies een kort verhaal om te analyseren.

Materialen
Elke groep heeft een tablet, smartphone of pc met 
geïntegreerde webcam nodig; "stop-motion studio" app*; 
A3/A4-formaat achtergrondafbeelding (om te tekenen of te 
printen); afbeeldingen van personages en objecten (om te 
tekenen of te printen); plakband om de referentieruimte te 
creëren om de achtergrond correct te positioneren en in te 
kaderen; geprinte vellen met de namen van de studenten 
en de titel van de korte film; pennen; kort verhaal of verhaal 
om te analyseren voor het maken van de video. Gebruik het 
tekstanalyseblad om het verhaal te begrijpen en karakters te 
identificeren. Geef de groep kleuren voor de beelden en een 
schaar om ze uit te knippen.

Opstelling 

> MODULE 2

(*)



> 16

Activiteitenbeschrijving

Aan de 
slag

Voorbereidende fase (30 minuten): de studenten lezen en begrijpen de structuur 
van een tekst geselecteerd door de leerkracht. Om het voor studenten gemak-
kelijker te maken om de tekst te begrijpen, is er een “Begrijpend Lezen" –docu-
mentje bijgevoegd. 
De referentietekst kan een kort verhaal of sprookje zijn, dat het mogelijk maakt 
om een interactief systeem te bouwen tussen tekst en beeld.
Een interactief overzicht (fase 1: 15 minuut) zal uitleggen hoe de "Stop Motion 
Studio" app werkt. De app helpt bij het maken van geanimeerde verhalen door 
het nemen van verschillende foto's. De studenten maken een instelling, nemen 
een reeks foto's, bewerken ze in de juiste volgorde en voltooien de video met 
een achtergrondgeluid. Video's kunnen worden geëxporteerd naar YouTube en 
Facebook, iTunes of via e-mail.
Experimentele fase (fase 2: 35 minuten): elk team van 3 studenten krijgt een 
iPad/smartphone/PC, een achtergrond, een vel papier om de titel van het 
verhaal op te schrijven, een pen en afbeeldingen om een video te maken. In 
deze fase maken de studenten de video, animeren de personages en voegen het 
geluid in. Ze definiëren ook de titel van het verhaal.
Eindfase (fase 3: 10 minuten): de video’s van de studenten worden bekeken om 
de gebruikte technieken te delen, de verschillende moeilijkheden en het uitein-
delijke resultaat.

FASE : 
activiteit 
overzicht

Enkele van de meest beroemde cartoons en films zoals Chicken Run, Coraline, 
de nachtmerrie voor Kerstmis en Wallace & Gromit werden gemaakt met 
behulp van een animatietechniek genaamd stop motion, ook wel bekend als 
"frame by frame".
 
Stop Motion is een animatietechniek die gebruik maakt van levenloze ob-
jecten die geleidelijk worden verplaatst en gefotografeerd bij elke verandering 
van positie. Het spelen van de beelden in de juiste volgorde geeft de illusie van 
beweging. Er moeten ten minste 80 beelden opgenomen worden om een 3-sec-
onden animatie te hebben. 
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Het programma zal worden toegelicht door het bekijken van de verklarende 
schermen van de app zelf. In deze fase wordt uitgelegd hoe u:

Een nieuwe video maken

Een afbeelding vastleggen

Een afbeelding verwijderen

De volgorde van afbeeldingen 
weergeven

Voeg meer afbeeldingen toe

Een geluid invoegen
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Een video opslaan en een naam 
geven

Video tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=X_M468S86HI
Tijd: 15 minuten

https://www.youtube.com/watch?v=X_M468S86HI
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 Activity Breakdown

FASE 2  
De studenten maken de video

De begeleider vraagt de studenten om een achtergrond te 
selecteren en de personages die zullen worden verplaatst en 
gefotografeerd te definiëren. Hij herinnert hen eraan dat 
ze minstens 80 foto’s moeten nemen en dat de personages 
moeten worden verplaatst in kleine stappen. De studenten, 
in teams van 3, maken de video. De begeleider zal, zodra 
de studenten de video  voltooien, de programma-functies 
nuttig om de audio in te voegen, verklaren. Hij of zij deelt 
de plaat om de titel van de video en de namen van de regis-
seurs/studenten op te schrijven, uit.  De begeleider helpt de 
studenten het bestand op te slaan. 
 
Tijd: 35 minuten

FASE 3  
Bekijk de video's en controleer 
het werk

De begeleider vraagt de teams om het verrichte werk te 
beschrijven en de belangrijkste elementen van het proces te 
benadrukken.

 
Tijd: 10 minuten
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Bijlage 1

WERKBLAD VOOR BEGRIJPEND LEZEN

FASE 1:
• lees aandachtig de voorgestelde tekst;
• onderstreep de informatie die belangrijker lijkt te zijn, met behulp van een potlood; 
• maak een samenvatting, waarin de tekst met belangrijke informatie wordt 

aangehaald;
• Markeer alle woorden of passages die je niet hebt begrepen.

FASE 2:
Beantwoord de volgende vragen: 

Let op: sommige vragen lijken gemakkelijk en onmiddellijk duidelijk te zijn, omdat ze 
gericht zijn op precieze, expliciete passages in de tekst; andere vragen vereisen een 
afleidingsproces, omdat sommige gegevens uit andere gegevens moeten worden 
gehaald, dus je hoeft alleen maar goed op de tekst te letten.

1. Wie is het hoofdpersonage?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Wat is de belangrijkste kwaliteit van het hoofdpersonage?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Waar speelt het verhaal zich af?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. Wat is de historische setting van het verhaal?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. Geef de ondersteunende en nevenpersonages aan.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. Geef de objecten of gereedschappen aan die door de personages in het verhaal 
worden gebruikt.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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7. Geef een korte beschrijving van de openingsscène (Initiële situatie).
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

8. Geef een korte beschrijving van de conflictsituatie die ervoor zorgt dat het 
hoofdpersonage anders handelt dan in de beginsituatie.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

9. Geef een korte beschrijving van de ups en downs die het hoofdpersonage ervaart.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

10. Geef een korte beschrijving van het einde van het verhaal.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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MODULE 3
- WELKE KNOOP BEN JIJ? -

Samenvatting van de activiteit
Deze workshop stelt de studenten in staat om wiskunde te 
ontdekken door middel van knopentheorie.  Ze kunnen een 
eenvoudige knoop en een klaverknoop met de touwtjes maken. 
De activiteit laat zien hoe de knopentheorie, bestudeerd in de 
wiskunde, ook toepassingen heeft in andere wetenschappen. 
De activiteit is geïnspireerd door het project https://www.
youtube. com/watch?v=M-i9v9v9VfCrs. 
Het doel van de module is om te laten zien hoe we naar de 
echte wereld om ons heen kunnen kijken met "wiskundige 
ogen", om deze te begrijpen en te bestuderen. In het bijzonder 
toont de module de ruimte gedefinieerd door een wiskundige 
knoop en laat de studenten de echte wereld leren kennen door 
middel van nieuwe perspectieven die nieuwsgierigheid en 
vragen oproepen.

Activiteitenpakket
Het Welke knoop ben jij? pakket bevat het volgende document 
om module 3 van Creativiteits- en Logicakamp te leveren:
• Activiteitenbeschrijving

Aanbevelingen
Locatie: gewoon lokaal
Aantal leerlingen: 20 leerlingen per begeleider
Duurtijd: 60 minuten

https://www.youtube. com/watch?v=M-i9v9v9VfCrs
https://www.youtube. com/watch?v=M-i9v9v9VfCrs
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Technische aspecten en klasopstelling
Het klaslokaal moet voorzien zijn van tafels die als eilandjes 
zijn opgesteld, zodat elke groep vrij kan experimenteren zoals 
zij dat willen. Een muur en een projector zouden nuttig zijn 
om de knoopbeelden aan het einde van de module te tonen. 
Voordat u begint: bind de 20 snaren vast in een triviale knoop 
(eventueel met verbrande uiteinden). Bind 20 driehoekige 
knopen (eventueel met verbrande uiteinden). Stel de tafel op 
voor het knopen van een triviale knoop (armband) met behulp 
van pijpreinigers, buizen en stukjes hout.

Materialen
Elke groep moet 20 gesloten strengen van 40 cm lang 
gebruiken; 1 A3-bord met topologische definities; 1 A3-bord 
met de afbeeldingen van wiskundige knopen; 1 A3-bord met de 
afbeelding van een klaverbladvormige knoop en het equivalent 
daarvan; 20 heldere buizen van 22 cm lang; minimaal 20 
pijpenreinigers in verschillende kleuren van minstens 22 cm 
lang; minimaal 20 stukken gekleurd hout van ongeveer 3 cm 
lang; 20 klaverbladvormige knopen; 1 knooptafel.

Opstelling 

> MODULE 3
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Activiteitenbeschrijving
Aan de slag Een 15 minuten durende interactieve inleiding zal het concept van wiskun-

dige knopen verklaren en hoe ze te classificeren. 
In deze fase zullen de studenten de situatie die geïntroduceerd werd door de 
leerkracht analyseren en de knopentheorie leren door vragen te beantwoor-
den. 
In een volgende 25 minuten durende experimentele fase, krijgt elk paar stu-
denten een set koorden om de triviale knoop en de knoop met drie kruisin-
gen (klaverbladknoop) uit te testen. 
In een derde 10 minuten durende controlefase, zal knoopclassificatie worden 
beschreven en hoe deze theorie nog steeds wordt bestudeerd. 
In een vierde 10-minuten-fase, kunnen de studenten wiskundige knopen 
maken om objecten te vormen.

FASE 1 
Activiteiten 
-overzicht

De klassikale activiteit begint met de definitie van de topologie, die meerd-
ere betekenissen heeft. 

to·po·lo·gie: /zelfstandig naamwoord 
1. Methode van bekabelen en aansluiten van een netwerk 
2. Topologie (Grieks topos (τόπος), "plaats," en logos (λόγος), "studie") is de 
tak van de wiskunde die zich bezighoudt met eigenschappen van de rui-
mte die bewaard blijven bij continue vervorming (de objecten mogen niet 
worden gescheurd of geplakt).
De leraar legt uit dat de wiskundige topologie, zal bestudeerd worden: in het 
bijzonder de knopentheorie.  

Weet je wat een knoop is? (Kun je een voorbeeld van een knoop geven?) De 
leraar zal een informele knoop tonen (iets dat eigenlijk in spreektaal als een 
knoop bekend is) en zal vragen of het volgens hen een knoop is.  De leer-
kracht zal een WISKUNDIGE knoop tonen en vragen of het volgens hen een 
knoop is. 

Denken we aan een knoop dan is het eerste ding waar we aan denken een 
koord met losse eindjes, zoals een geknoopte schoenveter of een geknoopte 
stropdas. Hoe hard je deze ook aantrekt, je kan die steeds terug losmaken 
door de uiteinden in de richting van de knoop te bewegen (rechterafbeeld-
ing).
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FASE 1 
Activiteiten- 
overzicht

Volgens de wiskundige knopentheorie is een knoop een gesloten lus 
(linkerafbeelding). Specifiek in de topologie is een knoop een eenvoud-
ige gesloten kromme in de driedimensionale ruimte.  
De leerkracht zal aan de studenten een aantal blijkbaar verschillende 
knopen geven die moeten worden omgezet in een knoop met zo weinig 
mogelijk kruisingen. De leerkracht vraagt of de knopen verschillend 
zijn. Na een korte discussie met de studenten, zal de trainer vragen om 
te proberen de knopen om te zetten, zodat ze allemaal hetzelfde zijn..  
De leerkracht voert de definitie van gelijkwaardige knopen in. Al de 
opgegeven knopen worden omgezet in triviale knopen.

Twee knopen zijn equivalent, wanneer wij de een in de andere kunnen 
draaien door middel van een reeks van bewegingen, zonder dat we het 
koord doorsnijden. Daarom is een van de fundamentele doelstellingen 
van de knopentheorie om hulpmiddelen te ontwikkelen zodat we kun-
nen bepalen of twee knopen hetzelfde zijn of niet. 
Als wij vermoeden dat twee knopen hetzelfde zijn, dan zullen we de 
juiste bewegingen proberen te vinden om de ene in de andere om te 
zetten. 
Een triviale knoop is een eenvoudige gesloten kromme in de driedimen-
sionale ruimte. Het aantal kruisingen in een triviale knoop is 0.

FASE 2  
Analyse van de 
lay-out en experi-
menten

De leerkracht stimuleert de studenten om na te denken over de vraag of 
alle knopen, zelfs degenen die heel anders lijken, triviale knopen kunnen 
worden. 
De leerkracht zal daarom vragen of er knopen zijn die niet gelijk zijn aan 
de triviale. Na de hypothesen van de leerlingen opgenomen te hebben, 
zal de leerkracht 2 knopen laten zien die er hetzelfde uitzien: een triviale 
knoop, die eruit ziet als een klaverbladknoop (A) en een echte klaverblad 
knoop (B). Zijn deze twee knopen hetzelfde?

Een triviale knoop (A):
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Een echte klaverbladknoop (B):

Op deze manier lijkt het duidelijk dat niet alle knopen triviale knopen zijn, 
in het geval van knoop B gaat over een 3-kruising knoop (de klaverblad-
knoop). 
De leerkracht zal aan de studenten een klaverbladknoop geven en vraagt 
hen om ondersteund door afbeeldingen, deze knoop om te zetten in een 
gelijkwaardige knoop.

De leerkracht laat de studenten de tijd om te experimenteren. 
De studenten zullen leren dat de opstelling een belangrijk element is bij het 
experimenteren. Dus het verschil tussen twee knopen moet niet gezocht 
worden in het koord zelf, maar in de manier waarop het koord in de ruimte 
wordt gerangschikt. Eenzelfde knoop kan verschillende projecties hebben 
in de ruimte. De studenten leren ook dat het moeilijk zal zijn om te bepalen 
of twee knopen hetzelfde of verschillend zijn door er eenvoudigweg naar te 
kijken. 

FASE 3  
Discussie en 
controle

Hoeveel niet-gelijkwaardige knopen bestaan er? Wiskundigen kennen het 
antwoord nog steeds niet. De leerkracht bekijkt, met de hulp van een tabel, 
samen met de studenten hoe de knopen zijn ingedeeld. De topologische 
invarianten zijn zeer nuttig, met name om te bepalen wanneer twee knopen 
niet hetzelfde zijn. Twee knopen die een verschillende topologische invariant 
hebben, kunnen zeker niet hetzelfde zijn. Invarianten zijn echter niet genoeg 
om te zorgen voor gelijkheid als zij overeenkomen.
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FASE 3
Discussie en 
controle

Een voorbeeld kan zinvol zijn: de leerkracht vertelt de studenten dat hij/
zij een veelhoek op een vel papier getrokken heeft, maar ze kunnen die 
niet zien. Er bestaan een eindeloos aantal cijfers die overeenkomen met 
dit stuk van informatie (dat wil zeggen, er bestaan veel veelhoeken). Zodra 
de leerkracht het aantal zijden vertelt, kunnen de studenten een eindeloos 
aantal onjuiste antwoorden negeren, maar nog steeds weten zij niet welke 
veelhoek was getrokken. 
Als bijvoorbeeld de leerkracht zegt dat het aantal zijden 4 is, dan kan de 
veelhoek nog altijd een vierkant, een rechthoek, een trapezium, een ruit, 
een vierzijdig figuur zijn. 
Als de leerkracht zegt dat de veelhoek vier rechte hoeken heeft, zou dat de 
keuze verder beperken, maar zonder enige verdere informatie is er geen 
manier voor de studenten om met zekerheid te zeggen dat de veelhoek een 
vierkant of een rechthoek is.
Hierna zal de leerkracht de (gedeeltelijke) classificatie van de belangrijkste 
knopen behandelen. Een knoop invariant is een eigenschap die een getal aan 
elke knoop koppelt. Twee dezelfde knopen zullen dan ook dezelfde knoop 
invariant hebben. 
We kunnen zien dat de knopen met verschillende onderdelen niet hetzelfde 
kunnen zijn, omdat ze niet naar elkaar kunnen omgezet worden, dat wil ze-
ggen, het aantal onderdelen in een knoop is een topologische invariant, want 
het is het aantal "gaten" in een oppervlak.  
Echter, de meest gebruikte strategie bestaat er in de focus te verleggen van 
het koord zelf naar de wereld eromheen, en deze wereld zo te draaien tot 
de geometrische entiteit waaraan gewerkt wordt. Het is waar dat door het 
veranderen van de plaatsing van een knoop in de ruimte, de wereld er rond 
ook zal worden vervormd, maar op een zachte en regelmatige manier die 
haar meer essentiële structuur niet verandert. 
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FASE 3
Discussie en 
controle

Daarover gaat de topologie - de discipline die zich bezighoudt met deze meer 
essentiële vorm van objecten, zonder rekening te houden met deze nauweli-
jks invasieve aanpassingen. Het gevolg hiervan is, dat als de complementaire 
ruimtes van 2 knopen topologisch verschillend zijn van elkaar, dat je dan 
niet moet verwachten dat je de ene knoop kan omzetten zonder te knippen 
of te verbinden.

FASE 4 
Kennis ver-
groten

De leerkracht zal de leerlingen vragen een armband te maken met een triv-
iale knoop. De studenten zullen de triviale knoop (armbandje) aanpassen 
met chenille koord en stukken hout van verschillende kleuren.

Bron https://www.youtube.com/watch?v=M-i9v9VfCrs

https://www.youtube.com/watch?v=M-i9v9VfCrs
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MODULE 4 
 - AUTOMATISERING -

Samenvatting van de activiteit
De activiteit is gericht op wetenschap en techniek om 
het effect en de mechanismen van de echte wereld te 
ontdekken, zoals tandwielen, hefbomen, nokkenassen, 
nokkenspelers, koppelingen en mechanische onderdelen om 
een gepersonaliseerde sculptuur op te bouwen. De studenten 
krijgen instructies om samen met hun leerkrachten een doos 
te bouwen in de klas, enkele dagen voor de datum van de 
activiteit zelf. Een aantal studenten werkt aan één doos. Het 
duurt 30 minuten. De dag van de activiteit kan een specifiek 
probleem worden voorgelegd aan het klaslokaal, zoals het 
produceren van verschillende snelheden of iets dergelijks 
(60 minuten). Het doel van de module is om op een speelse 
manier eenvoudige mechanismen zoals hendels en katrollen 
te verkennen, te leren hoe ze werken en te begrijpen welke 
bewegingen ze maken. De uitdaging is om een complex 
mechanisme te bouwen dat de leerlingen kunnen voltooien 
met behulp van probleemoplossende strategieën.

Activiteitenpakket
Het Automatisering pakket bevat de volgende items met alle 
benodigde informatie om module 4 van het Creativiteits- en 
Logicakamp te leveren:
• Activiteitenbeschrijving
• Bijlage 1

Aanbevelingen
Locatie: gewoon lokaal
Aantal leerlingen: 20 leerlingen per begeleider
Duurtijd: 90 minuten (30 minuten voor de voorbereiding en 60 
minuten van de eigenlijke uitvoering)
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Opstelling

Technische aspecten en klasopstelling
Het klaslokaal moet voorzien zijn van tafels die als eilandjes 
zijn opgesteld, zodat elke groep op eigen houtje kan werken. Er 
moeten minstens 2 tafels worden opgesteld om het materiaal 
te leggen waaruit de studenten kunnen kiezen, testen, 
experimenteren en ontdekken om hun automaat te maken. Zet 
2 tafels op voor het warm verlijmen. Een stopcontact is nodig 
om een heet lijmpistool aan te sluiten. Voorafgaand aan de 
start: voorbereiding van de dozen (30 minuten). De leerlingen 
moeten de bovenste en onderste kleppen uit de kartonnen 
doos knippen, zodat alleen het vierkante kader aan de zijkant 
overblijft. Maak 4 driehoeken van de kartonnen uitsnijdingen; 
deze moeten aangebracht en warm verlijmd worden op de 4 
hoeken van de grote kartonnen doos.

Materialen
Voor elke groep leerlingen: 2 hete lijmpistolen, hete lijm, 4 
kartonnen driehoeken bestaande uit uitgesneden doosjes, 1 
kleine kartonnen doos (ca. 15 cm x 15 cm), 4 vellen papier 
van verschillende kleuren, 1 potlood, 1 rol maskeertape, 
1 rol gekleurde tape, 1 lijmstift, 2 vellen A4-schuim, 6 mm 
dik, 8 spiesjes, 4 vellen karton van verschillende kleuren, 
3 scharen, 10 kartonnen schijven, 10 drinkrietjes, stukken 
stof van verschillende types, 1 doos viltstiften, 10 gekleurde 
pijpreinigers, 10 beweegbare ogen, 1 technisch gegevensblad.



> 31

Activiteitenbeschrijving 

> MODULE 4
 

Aan de slag Een 10-minuten durend (fase 1) overzicht zal de studenten een uitdaging 
voorleggen: begrijpen wat het mechanisme van het onderliggende Automata 
zou kunnen zijn. 
Een 40 minuten durende fase 2 gericht op het ontwerpen en creëren van de 
automata. 
Fase 3 (ook 10 minuten) zal het werk beschrijven van de studenten, waarbij 
het proces dat wordt gebruikt om de Automata te creëren, wordt verklaard.

FASE 1 
Activiteiten- 
overzicht

De leerkracht introduceert de activiteit door een Automata te tonen zonder 
het mechanisme te onthullen dat de beweging van de Automata veroor-
zaakt. De studenten zullen hun veronderstellingen over de werking van het 
voorwerp moeten verklaren.  
Tijd: 10 minuten

FASE 2  
Ontwerp en 
creatie

De leerkracht verdeelt de klas in teams van 2 studenten en vraagt hen om 
een Automata te ontwerpen en te creëren met de beschikbare materialen.  
De leerkracht vraagt de studenten om het blad met de technische onders-
teuning erbij te nemen om hun Automata te creëren. 
Tijd: 40 minuten

FASE 3  
Competitie 
en resultaten

Elk team zal zijn werk presenteren en de drijfveren om deze bepaalde aan-
drijving te kiezen voor het prototype zullen worden besproken. 
Tijd: 10 minuten
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Bijlage 1

Technische ondersteuning

Bron: https://tinkering.exploratorium.edu
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