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FIRST ® LEGO® League Challenge 
overzicht

Het team gaat: 
• een probleem definiëren en onderzoeken om op te lossen;

• een oplossing voor het probleem ontwerpen die anderen in
hun omgeving helpt;

• een model of prototype van de oplossing maken;

• ideeën delen, feedback verzamelen en verwerken in de
oplossing;

• de oplossing delen en presenteren op een evenement.

Het team gaat:
• de missiemodellen bouwen en de veldopbouw volgen om

de modellen op de mat te plaatsen;

• de missies en regels doornemen;

• een robot ontwerpen en bouwen;

• bouw- en codeervaardigheden ontdekken terwijl het team
oefent met de robot op de wedstrijdmat;

• meedoen aan een evenement!

INNOVATIEPROJECT
Het team bereidt een 5 minuten 
durende presentatie voor om het 
innovatieproject uit te leggen.

ROBOTWEDSTRIJD
Het team speelt 3 wedstrijden van 
2,5 minuten om zoveel mogelijk 
missies uit te voeren.

Het team gaat: 
• TEAMWORK en ONTDEKKING toepassen om de

uitdaging te verkennen;

• INNOVATIE laten zien met nieuwe ideeën voor de robot en
het innovatieproject;

• laten zien hoe de oplossingen van het team IMPACT
hebben en dat er INCLUSIE is!

• PLEZIER hebben in alles wat het team doet.

Het team gaat: 
• de missiestrategie bepalen;

• de robot en programma’s ontwerpen aan de hand van een
werkplan;

• de robot en codeeroplossing maken om te voldoen aan de
missiestrategie;

• de robot en programma’s testen en verbeteren;

• het robotontwerpproces, de programma’s en de
robotoplossing presenteren.

CORE VALUES
FIRST ® Core Values 
worden beoordeeld tijdens 
de robotwedstrijden en 
tijdens de presentaties van 
het innovatieproject en het 
robotontwerp.

ROBOTONTWERP
Het team bereidt een korte 
presentatie voor over het 
robotontwerp, de programma’s en 
de strategie.
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Robotontwerp en robotwedstrijd

Voor de CARGO CONNECTSM 
uitdaging van dit jaar gaat de robot 
vracht afleveren bij verschillende 
vormen van transport of doellocaties 

op het veld. De robot zal 
missiemodellen activeren die staan 
voor transportveiligheid, efficiëntie, 
verbinding en bereikbaarheid.

 Bouw de missiemodellen 
en	defnieer	jullie	
missiestrategie.	
Elke missie en elk model biedt 
inspiratie voor mogelijke oplossingen 
voor het innovatieproject. De 
missies zijn onderverdeeld in vier 
categorieën: veiligheid, efficiëntie, 
bereikbaarheid en verbindingen.

 Ontwerp	en	creëer	een	
autonome robot en 
programma’s.	
Maak een werkplan voor het 
robotontwerp. Bouw een robot en 
hulpstukken met LEGO® Education 
SPIKE™ Prime of een LEGO® 
MINDSTORMS® set. Codeer de 
robot om autonoom een reeks 
missies uit te voeren in een 2,5 
minuten durende robotwedstrijd om 
punten te scoren.

 Test en verbeter de 
robotoplossing om missies 
te	voltooien.	
Verbeter het robotontwerp en de 
programma’s door deze continu te 
testen.

 Doe mee aan 
robotwedstrijden.
De robot start in het startgebied, 
voert missies uit in de door het team 
gekozen volgorde en keert dan 
ergens terug in THUIS. Het team 
kan de robot aanpassen als deze 
in THUIS is voordat deze opnieuw 
wordt gestart. Het team speelt 
meerdere wedstrijden, maar alleen 
de hoogste score telt.

 Presenteer het robotontwerp 
tijdens	de	jurering.
Bereid een korte presentatie voor 
waarin duidelijk wordt uitgelegd welk 
proces het team heeft gebruikt om de 
robot en de programma’s te maken 
en hoe ze werken. Zorg dat het hele 
team erbij betrokken is.

START
Ontwerp en maak een robot die missies zal 
uitvoeren	in	de	robotwedstrijd.	Jullie	innovatieve	
robotontwerp,	duidelijke	missiestrategie	en	
functionele	programma’s	zijn	de	sleutel	in	de	CARGO	
CONNECTSM	uitdaging.
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Innovatieproject

Iedereen is afhankelijk van het vervoer 
van goederen voor hun dagelijkse 
behoeften. Naarmate er meer eisen 
worden gesteld aan transportsystemen 
blijven we uitdagingen ondervinden, 
tenzij we nieuwe manieren bedenken 
– of bestaande manieren verbeteren – 
om producten van plaats naar plaats te 
vervoeren.

Hoe kunnen jullie het vervoer van 
producten verbeteren? Definieer een 
specifiek probleem binnen dit thema 
dat jullie willen oplossen. Maak of 
verbeter vervolgens een apparaat, een 
technologie of een transportmethode 
om het specifieke probleem op te 
lossen.

*Omgeving kan worden omschreven als een stad of een groter gebied zoals een provincie of een land.

	Defnieer	een	specifek	
probleem dat betrekking 
heeft op het verbeteren van 
het	transport	van	producten.	
De Project Inspiraties (behandeld 
in sessies 1-4) verkennen enkele 
problemen die verband houden met 
de uitdaging. Het innovatieproject 
kan voortkomen uit een Project 
Inspiratie, maar dat hoeft niet. Het 
kan helpen richting te geven naar 
een bepaald product en hoe dit wordt 
vervoerd. 

Denk na over hoe bereikbaarheid, 
veiligheid, efficiëntie of verbindingen 
verband houden met het transport 
van producten en bekijk of jullie een 
van deze punten kunnen verbeteren 
voor een bepaald product dat jullie 
onderzoeken.

 Onderzoek jullie probleem 
en	ideeën	voor	de	oplossing.	
Welke oplossingen bestaan er al? 
Zijn er experts die jullie kunnen 
helpen? Denk na over de producten 
die worden vervoerd in en uit jullie 
omgeving. Onderzoek enkele van de 
trajecten die de producten afleggen 
naar hun eindbestemmingen. 

	Ontwerp	en	creëer	een	
nieuwe	technologie,	
apparaat of 
transportmethode die de 
reis	van	de	producten	kan	
verbeteren.	
Dit zal jullie innovatieproject-
oplossing zijn. Maak een model 
of prototype om te laten zien hoe 
jullie oplossing de manier waarop 
de producten vervoerd worden, 
verbetert.

	Deel	jullie	ideeën,	verzamel	
feedback	en	verbeter	jullie	
oplossing.
Hoe meer jullie evalueren en ideeën 
ontwikkelen, hoe meer jullie leren. 
Welke impact heeft  jullie oplossing 
op de omgeving?

	Maak	een	creatieve	
en	effectieve	
presentatie die jullie 
innovatieprojectoplossing	
tijdens een evenement 
duidelijk	overbrengt.
Bereid een presentatie van 5 
minuten voor die duidelijk uitlegt wat 
jullie innovatieproject is en de impact 
ervan op anderen. Zorg ervoor dat 
het hele team erbij betrokken is.

START
Het	begint	hier:	Jullie	fantasie	en	kritisch	denken	
leiden	naar	betere	transportmethodes	van	producten.	
Jullie ideeën kunnen de omgeving* – en zelfs de 
wereld – veranderen in deze CARGO CONNECTSM 
uitdaging.



Lorem ipsumNaarmate er meer eisen worden gesteld aan transportsystemen, moeten
we opnieuw nadenken over de wijze waarop we producten van plaats 
naar plaats vervoeren.

Jullie uitdaging is het verbeteren van de
manier waarop producten worden vervoerd.

Hoe kunnen we 
manieren vinden om de
uitdaging op te lossen?

Maak het transport van het
product veiliger of e�ciënter! Betere verbindingen

tussen verschillende
delen van de route.

Geweldige ideeën! Laten we een plan
maken hoe we onze oplossing

gaan ontwerpen.

Kunnen jullie
ons helpen?

Verbeter de
bereikbaarheid
van moeilijke

bestemmingen. 
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