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Oplossen van problemen 
 
Doelen: 
Ik KAN nadenken over een probleem en zoeken naar een oplossing 
Ik WEET hoe ik een plan van aanpak kan schrijven voor het oplossen van een probleem 
Ik BEGRIJP dat je veel kunt leren van het oplossen van problemen 
Ik WEET wat een businessplan is en KAN er een maken voor een product dat ik zelf heb ontworpen 
 
Kijk samen met de kinderen wat voor problemen ze zelf, of iemand die ze kennen, 
ondervinden. Waarom verslapen ze zich bijvoorbeeld altijd? Waarom raken sommige 
kinderen hun handschoenen kwijt, hun fietssleutel, hun potlood? 
De klas draag ideeën aan die je op het bord zet. Stop als je een flinke lijst met 
problemen hebt. 
 
Kies met de klas één probleem uit om te analyseren.  
 -Wat is het probleem? (bv verslapen) 
 -Hoe los je dit op het moment op? (wekkerradio) 
 -Waarom verslaap je je? (wekkerradio staat te zacht) 
 
Begin nu een oplossing te verzinnen. 
 -Een wekkerradio met drie alarmtonen 
 -Een wekkerradio met een apparaat dat de dekens wegtrekt 
 -Een wekkerradio die het licht aandoet 
 -Etc 
 
Opdracht: 
Laat de kinderen zelf een probleem bedenken waarvoor ze een oplossing gaan zoeken. 
Laat ze een ontwerp maken van hun oplossing met een beschrijving erbij waarin staat: 
 -Hoe het werkt 
 -Waarom het probleem ermee wordt opgelost 
 -Waarom het misschien niet zou lukken 
 -Hoe zorgen ze dat het wel gaat lukken? 
 -Is het eenvoudig te maken? 
 -Kan het nog eenvoudiger? 
 -Is het veilig? 
 -Is het een origineel idee of lijkt het ergens op? 
 -Zullen de mensen de uitvinding ook echt gebruiken? 
 -Wat is er nodig om te bouwen? 
 
Laat de kinderen bij hun ontwerp ook schetsen maken en eventueel een lijst van 
benodigdheden. 
Tenslotte kan er ook nog een begroting worden gemaakt.  
Laat alles uitwerken op A4 en bundel dit in een businessplan. 
 
 
 


