
Loop een route door het lokaal op aanwijzing van een ander. 

Leerlingen laten nadenken over de uitdagingen die zitten in draadloze, autonome sensor technologie.  

Als voorbereiding op een bedrijfsbezoek of als opdracht om leerlingen kennis te laten maken met 

uitdagingen bij innovatieve technieken. 

• Zet een route uit in je lokaal waarbij leerlingen tussendoor een aantal dingen moeten 

oppakken. 

‘Dingen’ kunnen zijn: een potlood, schrift, rekenmachine etc of genummerde blaadjes.  

Afhankelijk van je groep en de tijd die je hebt maak je de route langer of korter en het aantal 

voorwerpen minder (2) of meer (5). Laat de leerlingen lekker tussen de tafels door 

‘kronkelen’. 

• Maak een plattegrond van het lokaal en teken daar de route op in + de plek waar de 

voorwerpen liggen. 

• Verdeel de leerlingen in teams: Leerling A moet de route door het lokaal afleggen en de 

voorwerpen oppakken. Leerling B heeft de kaart en geeft instructie ZONDER dat hij de 

andere leerling ziet. Eventueel geeft leerling C briefjes met instructie door. 

Het niet-zien kun je krijgen door  

• Leerlingen B in een ander lokaal te zetten  

• Leerling B met zijn/haar rug naar de ander toe te zetten (handiger, maar minder spannend!) 

• … 

• Teamindeling: 

o Eén tweetal per keer: als niet de hele klas mee hoeft te doen met de activiteit. De 

leerlingen kunnen hun instructie dan gewoon hardop zeggen. 

o Tweetallen: de leerlingen communiceren via de telefoon 

o Drietallen: de leerlingen communiceren via briefjes die worden heen-en weer 

gebracht door één van de teamleden. 

• Instructie 

o Leerling A =  

apparaat dat moet uitvoeren. Heeft sensoren (ogen, oren etc) maar kan niet denken. 

o Leerling B = centrale computer: krijgt input van A, denkt en verwerkt en geeft 

instructie terug die A moet uitvoeren. 

o Wie heeft het snelste de route afgelegd en de voorwerpen verzameld? 

  



• Nabespreken: 

o Wat heeft dit te maken met draadloze, autonome sensor technologie? 

o Wat vond je lastig? Wat zou in die technologie lastig zijn? 

Benodigdheden 

- Routekaart lokaal per team 

- Aantal voorwerpen 

- Stopwatch met ronde tijden 

- Mobiele telefoon of briefjes + pen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download meer werkvormen op  

https://bedrijfindeklas.nl/lesmateriaal/verbreding/ 


