
• Vouw van papier een envelop. 

• Wie vouwt de meeste enveloppen binnen twee minuten? 

• Automatiseer dit proces – wat moet de machine kunnen? 

Leerlingen laten ervaren wat er komt kijken bij maken van machines die bijvoorbeeld verpakkingen 

maakt. 

MTA maakt uitdagende mechatronische machines en systemen. Om een goed werkend systeem te 

maken, moet je heel goed weten welke handelingen de machine moet verrichten. In deze opdracht 

ga je een eenvoudig product maken – een gevouwen envelop – en hierbij nadenken over welke 

handeling een machine zou moeten verrichten om dit proces te automatiseren. 

Als voorbereiding op een bedrijfsbezoek aan een bedrijf dat machines maakt die handelingen van 

productiemedewerkers overneemt. 

Opdracht 1: Vouw van papier een envelop. 

• Geef de leerlingen een vouwblaadje. Laat ze een envelop vouwen.  

• Doe dit eventueel voor, zodat de leerlingen weten wat voor envelop het moet worden. 

• Bespreek met de leerlingen aan welke eisen de enveloppen moeten doen om goedgekeurd 

te worden. 

Opdracht 2: Wie vouwt de meeste enveloppen binnen twee minuten? 

• Deel de leerlingen op in teams. 

• Geef de leerlingen een stapel vouwblaadjes.  

• Zet de timer op 2 minuten 

• Laat de leerlingen enveloppen vouwen: wie vouwt de meeste goede enveloppen in één 

minuut? 

Bespreek het resultaat met de leerlingen:  

• Gaat dit goed? Wat is moeilijk? Wat is makkelijk?  

• Aan de ‘winnaar’: welke tip heb je voor de anderen? 

  



Opdracht 3: automatiseer het proces 

• Bespreek met de leerlingen welke handelingen de machine moet kunnen uitvoeren. 

• In welke volgorde moet dat gebeuren? 

• Welke sensoren en actuatoren zijn van belang? 

• Welke delen van dit proces kunnen knelpunten opleveren?  

Hoe zou je dat op kunnen lossen? 

• Laat de leerlingen eventueel een ontwerp tekenen van een machine die enveloppen vouwt. 

Afhankelijk van hoeveel tijd je hebt, kan dat in meer- of minder detail. 

 

Benodigdheden per team: 

• Vouwblaadjes; 

• Stopwatch (telefoon?); 

• Benodigdheden om een machine-ontwerp te maken. 

 

 

 

Download meer werkvormen op  

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


