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Aanvullende handleiding voor het innovatieproject van

FIRST® LEGO® League Challenge

Inleiding
In het huidige lesmateriaal zoals we dat ontvangen en vertaald hebben vanuit FIRST® en LEGO® 
Education moeten we concluderen dat er een extra handleiding noodzakelijk is voor het werken 
met het innovatieproject.
In deze handleiding werken we met de ontwerpcyclus zoals we die ook voor onze andere twee 
landelijke programma’s gebruiken. Er is echter wel een aandachtspunt: we raden je aan om zelf 
goed te kijken op welke manier je de ontwerpcyclus inzet. Voor leerlingen uit het po en het vmbo is 
meer ondersteuning nodig dan voor leerlingen van onderbouw havo/vwo. 
Om het werken met de ontwerpcyclus goed te kunnen inzetten aan de hand van het thema van 
dit jaar, CARGO CONNECTSM, zorgen we voor handvatten en tips. Deze kun je inzetten waar je dat 
nodig vindt en de leerlingen wat meer inspiratie nodig hebben.

Het thema CARGO CONNECTSM

Het thema is redelijk concreet, maar het is wel belangrijk om ook hier breed te oriënteren.
Kinderen zijn over het algemeen redelijk op de hoogte van logistieke mogelijkheden maar je maakt 
het interessanter om te kijken naar specifieke vormen van vervoer en de problemen die je daarbij 
tegenkomt. De rol die je ze laat aannemen is die van ontwerper. Een ontwerper die gevraagd 
wordt een klein deel van de logistieke puzzel op te lossen. Ze kunnen heel veel onderzoek doen en 
daardoor ook heel veel ideeën opdoen en creatieve oplossingen bedenken. Experts zijn over het 
algemeen in de omgeving goed te vinden en maken het project nog aantrekkelijker.

• De eerste oriëntatie op het thema zal vooral breed zijn. Dat is een prima uitgangspunt 
voor het vooronderzoek en is er daarom ook een onderdeel van.

• De volgende stap is de oriëntatie op de problematieken die er spelen. Waar lopen we nu 
al tegenaan en ook: wat gaan we de komende jaren aan problemen zien? De zorgen om 
het milieu en het klimaat zijn voor veel jongeren een belangrijke drijfveer om hier zelf 
mee bezig te zijn. Wat voor problemen kan klimaatverandering of een pandemie met zich 
meebrengen voor het transport van producten en hoe kan dit transport veilig(er) en/of 
efficiënter gebeuren? Denk na over de soorten vracht die worden vervoerd. Gevaarlijk, 
bederfelijk, tijdgevoelig, essentieel, niet-essentieel enz. Wat zijn de uitdagingen? Denk 
niet alleen aan eindproducten, een logistieke keten is zoveel meer dan het eindproduct.

Deze oriëntatiefase is te gebruiken als voorbeeld van het vooronderzoek. Dit is de eerste 
stap van de ontwerpcyclus.

De titel CARGO CONNECTSM nodigt leerlingen uit om los te gaan met logistieke vraagstukken 
en hun creativiteit los te laten op het verbeteren van of bedenken van mooie oplossingen. 
Oplossingen die out of the box zijn en misschien toepasbaar zijn in hun eigen omgeving of juist wat 
verder weg. Alles kan! Om het oriënteren wat eenvoudiger te maken: dit thema heeft vaak al een 
verbinding met vrienden en kennissen of ouders die zelf in dit vakgebied werken of iemand die zij 
kennen.  
Zo ... en nu aan het werk!!

De ontwerpcyclus
We bieden de ontwerpcyclus in een stappenplan aan. Daarbij geven we tips om de leerlingen op 
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het goede spoor te krijgen. Wees als docent kritisch over wat je ze wel en niet aanbiedt. Hoe hoger 
het niveau van de leerlingen, hoe minder aanwijzingen nodig zijn. 
Stimuleer leerlingen om een logboek bij te houden, om alle stappen uit te werken. Zeker wanneer 
er getest moet worden en daarna verbeterd, is het gemakkelijk als zij in het logboek kunnen 
terugkijken. Zo zijn verbeteringen veel gemakkelijker uit te voeren. Dit is gebruikelijk bij het werken 
met de ontwerpcyclus.
Overigens moet het constateren dat iets niet helemaal goed is tijdens het testen, niet gezien 
worden als falen. Experimenteren en zo ervaren wat wel en niet werkt zijn belangrijke onderdelen 
van het ontwerpproces én van het leerproces. 

Stap 1: Het vooronderzoek: probleem analyseren en beschrijven
Zorg voor een goede oriëntatie op het thema CARGO CONNECTSM.  
De oriëntatie start breed en kan daarna versmallen naar de eigen omgeving of een specifiek 
aandachtsgebied. Let ook op wat nu in het nieuws is, specifiek in de omgeving van de leerlingen 
zelf. Zoek daarna de verbinding met de problemen van nu: het milieu, klimaatveranderingen, 
nieuwe eisen die gesteld worden aan vervoer, etc. Laat kinderen op onderzoek gaan op diverse 
manieren. Internet is daar een mogelijkheid voor, maar ook nieuws uit de krant of via de lokale 
omroep. Informatie uit de plaatselijke weekbladen en natuurlijk gewoon rondlopen in de stad of 
het dorp kan een prima mogelijkheid geven om te onderzoeken. 
Na een periode van onderzoek is het tijd voor het vaststellen van het probleem en de beschrijving 
ervan. Dit vereist vooral voor jonge leerlingen wat hulp: het moet concreet genoeg zijn. 
Wanneer het probleem is beschreven is het tijd voor leerlingen om ook goed te kijken naar welke 
oplossingen er voor het omschreven probleem al bestaan. Leerlingen kunnen daarna kiezen voor 
een oplossing die al bestaat en die verbeteren of iets nieuws bedenken.

Stap 2: Programma van eisen opstellen
Na een goede beschrijving van het probleem is het tijd om een lijst te maken van eisen waaraan 
de oplossing moet voldoen. Er is hier geen sprake van een ‘opdrachtgever’ die eisen stelt, maar het 
kan geen kwaad wel vanuit die rol te gaan nadenken.

Je kunt de volgende vragen stellen:
• Welke eisen stelt de gebruiker aan de oplossing?
• Welke eisen stelt de omgeving aan de oplossing?
• Welke eisen stelt de toekomst aan de oplossing?
• Welke eisen stelt de jaarlijkse uitdaging aan de oplossing? 

Kijk hierbij ook naar welke eisen echt heel belangrijk zijn en welke eisen minder noodzakelijk. Geef 
dat in de lijst aan.

Stap 3: Bedenk de oplossing
Ga vanuit het programma van eisen naar de uitwerking van een oplossing binnen het thema 
CARGO CONNECTSM. Organiseer een brainstormsessie en probeer door zo vrij mogelijk te laten 
associëren concrete ideeën te laten ontstaan. Daar is inspiratie voor nodig en wellicht een 
verandering van omgeving. Als die ruimte er is, laat leerlingen daarin vooral vrij om hun gang te 
gaan. 

Met elkaar gaan leerlingen aan de slag om het beste idee te kiezen. Het kan goed zijn dat 
uiteindelijk wordt gekozen voor een combinatie van verschillende ideeën. Ook hier is het belangrijk 
om zo vrij mogelijk te kunnen werken. Denk daarbij ook aan het groepsproces. Krijgt iedereen 
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dezelfde ruimte, wordt er naar iedereen geluisterd? Is er sprake van een dominante leerling in de 
groep? 

Stap 4: Ontwerpvoorstel formuleren
Deze stap geeft de leerlingen het gevoel dat ze echt ergens mee aan de slag kunnen. 
Ze gaan tekeningen of schetsen maken van hun oplossing en omschrijven dit met tekst. Duidelijk 
moet zijn hoe het ontwerp eruit komt te zien en welke materialen gebruikt gaan worden. 
Beschrijf ook waarom je een bepaalde oplossing juist niet gebruikt, dit versterkt de oplossing die 
gekozen is.

Stap 5: Werk de oplossing uit
Werk de schetsen, tekeningen en teksten uit tot een prototype of product. Maak het niet te groot. 
Het is fijn als het goed te hanteren is en niet snel stuk gaat. Denk aan een maquette, een 3D print 
van een model, een bouwtekening (op een poster), animatie etc. 

Stap 6: Product testen en evalueren
De leerlingen gaan uitgebreid testen of hun model wel echt voldoet aan de eisen die ze gesteld 
hebben in stap 2. Dit moet heel kritisch gebeuren. Zijn er eisen waar niet aan wordt voldaan dan 
is het goed om te kijken waarom dat zo is. Is dit een bewuste keuze of is de eis vergeten in het 
proces? De kans is groot dat een deel van de ontwerpcyclus opnieuw moet gebeuren omdat er 
toch wat dingen ontbreken of beter kunnen. Dat is geen enkel probleem en gebeurt in ieder bouw- 
en leerproces. Stel zorgvuldig vast waarom er iets niet goed is en wat je er aan wilt gaan doen. 
Herstel de fout(en) en herhaal de ontwerpcyclus.

Stap 7: Presenteren
Als de groep helemaal tevreden is met het eindresultaat kan er een presentatie worden gemaakt. 
Gebruik hierbij ook de stappen van de ontwerpcyclus en wat hierbij is vastgelegd.
De presentatie mag vijf minuten duren. 

Feedback en contact met experts
Een belangrijk onderdeel van het innovatieproject is het contact met een expert. Dat mag in alle 
fases en is een hele goede manier om meer diepgang in het onderzoek en later ook de uitwerking 
te krijgen. Het leert leerlingen dat er vaak veel meer bij komt kijken dan je denkt. 
Vaak is het voor leerlingen best lastig om contact te zoeken met een expert. Help ze daar zo goed 
mogelijk bij, maar laat hen het ook zoveel mogelijk zelf doen. Het is goed voor het zelfvertrouwen 
en zeker ook voor het leerproces rondom dit project.

Tot slot
Met deze extra informatie hopen we je als docent/coach op weg te helpen met het project. Geef 
de leerlingen vooral de kans om als echte ontdekkingsreizigers van alles te ontdekken. Laat ze 
experimenteren en leren; daarbij is de ruimte die ze krijgen heel belangrijk. Leid het in goede 
banen en er komt vast een mooi project uit. Veel succes!

Team Stichting Techniekpromotie


