
Techniek op school
met TopTechneut!

TopTechneut 

Een aanvullende module voor de 

groepen 1 t/m 8 om extra 

aandacht te geven aan 

techniek en wetenschap.

Ideaal voor plusklassen, of als 

verbreding van de knutselles of 

extra verdieping op techniek!

5. Stroomkring
Opdrachtkaart
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Groep

Opdrachten

Experimenteren met twee lampjes - Tweetallen - 1 les

1 Laat de tweetallen experimenteren hoe ze een stroomkring met twee lampjes moeten maken.

2 Waarschijnlijk maken ze de stroomkring B1 van de hulpkaart. Test samen wat er gebeurt als je een lampje losdraait. 

3 Help de leerlingen bij het maken van stroomkring B2. Test hier ook wat er gebeurt als je een lampje losdraait. 

 

Onderzoekje naar stroomgeleiders - Groepjes - 1 les

1 Ga met een groepje leerlingen om een tafel zitten. Maak de schakeling van tekening C.

2 Houd de klemmetjes tegen elkaar en laat zien dat het lampje gaat branden.

Vertel dat het metaal van de klemmetjes de stroom doorgeeft, zodat de stroomkring rond gaat.

3 Laat de leerlingen onderzoeken door welk materiaal wel stroom gaat en waardoor niet. 

Denk aan papier, een schaar (het deel waar je mee knipt), een potlood, aluminiumfolie, je tafel en de tafelpoot.

4 Bespreek welk materiaal goed stroom doorlaat. Wat kunnen jullie concluderen?

 

Lichtschakelaar maken - Groepjes - 1 les

1 Leg eerst de beginsituatie klaar zoals op tekening C van de hulpkaart is afgebeeld. 

2 Maak samen een lichtschakelaar van een wasknijper. Bespreek en probeer met elkaar hoe dit zou kunnen.  

Probeer de twee opties, zie de tekening D1 en D2 op de hulpkaart. Bespreek de voor- en nadelen.

 

5. Stroomkring
Opdrachtkaart

Vandaag gaat de les over licht en elektriciteit. Juf heeft alle onderdelen om

een lampje aan te sluiten op de tafel gelegd. "Heeft iemand een idee hoe je

dit lampje kan laten branden?" vraagt juf aan de kinderen terwijl ze het

lampje omhoog houdt. Lars loopt naar de tafel en bekijkt alle materialen.

Hij ziet een fitting, stroomdraden met klemmetjes en een batterij. "Ik denk

dat je het lampje in de fitting moet draaien." zegt Lars en draait het lampje

in de fitting. Er gebeurt nog niets.

Hebben jullie een idee hoe je het lampje kunt laten branden?

Materialen

Hulpkaart

Lampjes

Fittingen

Stroomdraden met klemmetjes

Platte batterijen

Piepschuimplaat

Spijkers

Hamer

Voorwerpen voor het

onderzoekje

Wasknijpers

Sleutelwoorden

Stroomkring

Schakeling

Fitting

Elektriciteit

Geleiden

Stroom

Licht
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Groep

Basistechniek

Lampje laten branden - Tweetallen - 1 les

1 Lees het verhaaltje uit de inleiding voor. Laat tegelijkertijd een lampje, fitting, stroomdraden met

klemmetjes en een batterij zien.

2 Ga met de leerlingen in gesprek en probeer samen het lampje te laten branden. Stel vragen als:

- Wat loopt er door de draden? (elektriciteit vanuit de batterij)

- Wat gebeurt er als en kring onderbroken wordt? (dan brandt er geen lampje)

3 Laat klassikaal zien hoe je het lampje laat branden. Volg de stappen op de hulpkaart en bekijk tekening A. 

4 Laat de leerlingen in tweetallen een stroomkring maken. 

Mappensets

Digitale omgeving  

Starterspakket 

met materialen



Hoe werkt TopTechneut?

Werkwijze TopTechneut
Voor de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 is er een mappenset 
verkrijgbaar met daarin 15 opdrachtkaarten en 
bijbehorende hulpkaarten. Op een opdrachtkaart staan 
meerdere opdrachten, dus er zijn meerdere lesmomenten 
per opdrachtkaart nodig. 

De werkwijze van de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 lijken erg 
op elkaar, maar de rol van de leerkracht verschilt. Bij de 
groepen 1 t/m 4 heeft de leerkracht een leidende rol, 
terwijl er in de bovenbouw meer ruimte is voor 
keuzevrijheid voor de kinderen. 

Bekijk hieronder de algemene werkwijze:

Voorbereiding

• De leerkracht en/of leerling kiest een opdrachtkaart en bekijkt de basistechniek. 
• De kinderen worden opgedeeld in de aangegeven groepssamenstelling: individueel, tweetallen of groepjes.
• De kinderen verzamelen de benodigde materialen.

Basistechniek

• De leerkracht en/of leerling leest het verhaal uit de inleiding en bespreekt de vraag.
• De sleutelwoorden worden besproken:
         -   Welke woorden kennen we al? 
         -   Welke woorden kennen we nog niet? 
         -   Wat zou het woord kunnen betekenen?
• De kinderen volgen de stappen van de basistechniek. Hiervoor hebben ze vaak de hulpkaart nodig.

Opdrachten 

• De kinderen kiezen één opdracht uit die ze gaan doen. 
          -  Ze maken, indien nodig, tweetallen of groepjes.
          -  Ze verzamelen de materialen.
          -  Ze voeren de opdracht uit. 
• De leerkracht bepaalt of er tijd is om nog een opdracht te kiezen. 

Afsluiting 

• De uitwerking van de opdrachten worden door de kinderen op een speelse wijze  
gepresenteerd aan de rest van de klas.

• De leerkracht bekijkt de doelenkaart in de portal van Onlineklas en observeert en/of  
ondervraagt de doelen om erachter te komen of de doelen behaald zijn. 

• De sleutelwoorden worden klassikaal besproken. 

5. Zenuwspiraal
Opdrachtkaart

Op het bureau van juf staat een apparaat met een glimmende buis in

allerlei bochten. Er zit een lampje en een gebogen ijzerdraad aan vast.

"Wat denken jullie dat dit is?" vraagt juf aan de leerlingen. "Iets met stroom

denk ik, want ik zie een lampje en een batterij." zegt Lotte. "Maar hoe gaat

dat lampje dan aan? Want ik zie geen aan/uit knop..." zegt Lars. Tom heeft

ondertussen het ijzerdraadje gepakt en komt per ongeluk tegen de buis

aan en opeens brandt het lampje even. "Juf! Tom heeft de aan/uit knop

gevonden!" zegt Lars. Juf moet lachen, die Tom kan ook nergens afblijven.

"Kunnen we dat ook zelf maken, juf?" vraagt Lotte. "Ja, dat mogen jullie in

groepjes proberen." zegt juf.

Hoe zou jij dat aanpakken?

Materialen

Hulpkaart

IJzerdraad

Tangetje voor knippen en buigen

Stroomdraden met klemmetjes

Piepschuimplaat

Batterijen (plat, 4,5 Volt)

Fittingen met lampjes

Schroevendraaier

Spijkers

Paperclips

Grote vellen papier

Potloden en stiften

Vliegerpapier (rood en groen)

Sleutelwoorden

Elektriciteit

Stoomkring

Krokodillenklem

Batterij

Isolatie

Fitting

Keuzeschakelaar
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Groep

Basistechniek

Zenuwspiraal maken - Individueel - 1 les

1 Verzamel de materialen. Gebruik de piepschuimplaat als ondergrond. 

2 Volg de stappen op de hulpkaart en kijk goed naar de tekeningen. 

3 Probeer je zenuwspiraal uit.

5. Zenuwspiraal
Opdrachtkaart

© Kids Learning BV - Nadruk is in iedere vorm verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

5/6

Groep

Opdrachten

Poster maken - Individueel - 1 les

1 Pak een groot vel papier, potloden en stiften.

2 Maak een poster met een duidelijke tekening van de zenuwspiraal. 

3 Leg op de poster uit hoe de zenuwspiraal werkt. 

 

Grote zenuwspiraal - Tweetallen - 1 les

1 Maak een groter model voor de Fancy Fair.

2 Volg het stappenplan op de hulpkaart.

 

Verkeerslicht met twee lampjes - Tweetallen - 1 les

1 Pak twee fittingen met lampjes, groen en rood vliegerpapier, stroomdraden, platte batterij en een paperclip.

2 Maak een keuzeschakelaar voor een stoplicht met een rood en een groen lampje.

Tip: bekijk het filmpje 'Uitleg verkeerslicht' in de portal van Onlineklas.

3 Bekijk tekening B op de hulpkaart om de keuzeschakelaar te maken. 

 

Algemene werkwijze

1 á 2
lessen per 
opdracht

1 
les

1 á 2
lessen

TopTechneut i.s.m. Harry Valkenier, Stichting Ontdekplek
TopTechneut is tot stand gekomen met de medewerking van Harry Valkenier en 
Eveline Hofman. Harry Valkenier is leerkracht Basisonderwijs, is werkzaam bij 
stichting Ontdekplek en betrokken bij vele techniekprojecten, zoals TopTechneut. 

“Techniek speelt een belangrijke rol in de samenleving. Vrijwel al ons handelen wordt erdoor 
beïnvloed. Hoe wij wonen, de vrije tijd doorbrengen en werken. Veel beroepen zijn technisch van 
aard en leerlingen moeten al vroeg keuzes maken die bepalend zijn voor de leerweg en latere 
beroepen. Voor een verantwoorde positieve keuze is het van belang dat leerlingen al jong kennis 
hebben gemaakt met techniek en natuurwetenschappen. Met TopTechneut hoop ik techniek 
meer de klassen in te krijgen.” - Harry Valkenier.

Doorlopende leerlijn
Voor elke groep zijn er uitdagende opdrachtkaarten, met uiteenlopende onderwerpen op het gebied van 
techniek en wetenschap, waaronder natuur- en scheikunde en biologie. Denk aan onderwerpen als 
magnetisme, zwaartekracht, geluid, luchtdruk, elektriciteit en nog veel meer. De onderwerpen uit de 
onderbouw keren regelmatig terug in de hogere groepen, maar dan met een moeilijkere techniek.

Bekijk hieronder de doorlopende leerlijn elektriciteit binnen TopTechneut.

Jaarplanning
Bij elke dubbele jaargroep zijn er 15 opdrachtkaarten beschikbaar. Per jaar worden er 
7 á 8 opdrachtkaarten behandeld. De opdrachtkaarten nemen minimaal 
3 lesmomenten en maximaal 8 lesmomenten van één uur in beslag. Dit is afhankelijk 
van hoeveel opdrachten je naast de basistechniek wilt doen.

Licht en stroom
De kinderen ontdekken 
hoe een batterij werkt. 

Ze leren dat stroom 
in een kring loopt. Dit 
testen ze uit door een 

lampje te laten branden.

Stroomkring
De kinderen kunnen 
zelf een stroomkring 
maken. Ze ontdek-

ken welke materialen 
stroom geleiden en 

kunnen een schakelaar 
maken.

Zenuwspiraal
De kinderen kunnen 

een zenuwspiraal 
maken die reageert op 
een connectie tussen 

twee metalen. Dan gaat 
er een lampje branden. 

Techno-quiz
De kinderen kunnen een 
elektronisch speelbord 
maken waarbij na het 

verbinden van de goede 
vraag-antwoord 

combinatie een lampje 
gaat branden. 

Groep 
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Harry Valkenier



Uitgeverij Onlineklas en Kids Learning B.V. | Grotestraat 126 | 7471 BS Goor | 
Tel: 0546 55 65 05 | Mail: info@kidslearning.nl | www.kidslearning.nl

Bekijk onze website kidslearning.nl voor meer informatie over TopTechneut. 
Wij geven met plezier een vrijblijvende presentatie over TopTechneut om je 
te informeren. Neem contact met ons op via telefoonnummer: 
0546 55 65 05 of via: info@kidslearning.nl. 

Nieuwsgierig geworden?

Mappenset met opdrachtkaarten
Er zijn 4 mappensets met elk 15 opdrachtkaarten 
en bijbehorende hulpkaarten. Er wordt eerst een 
basistechniek aangeleerd, en daarna zijn er 
verschillende keuzeopdrachten om met de 
basistechniek verschillende richtingen op te gaan. 
Zo is er binnen TopTechneut ook genoeg ruimte 
voor keuzevrijheid. 

Rijke digitale leeromgeving
Bij TopTechneut is een digitale 
omgeving die toegang biedt tot de 
opdrachtkaarten, hulpkaarten, 
doelenkaarten, werkbladen, 
knipbladen, uitlegvideo’s en de 
handleiding. 

Starterspakket met materialen
Tijdens de technieklessen zijn er allerlei materialen 
nodig. Denk hierbij aan papieren rietjes, satéstokjes, 
lampjes, fittingen, batterijen en meer. In het 
starterspakket zitten alle materialen die je nodig hebt 
om direct te kunnen starten met elke kaart. Hier zitten 
zowel gebruiksmaterialen als verbruiksmaterialen in. 
Alle materialen zijn los bij te bestellen.

Materialen bij TopTechneut

15. Techno-quiz
Opdrachtkaart

Dit weekend was juf op de rommelmarkt geweest. Ze had een spel

gekocht. Het waren allemaal vragen en voor het goede antwoord moest je

twee zilveren rondjes met twee stekkertjes aanraken. Als het antwoord

goed was brandde er een lampje. "Het spel werkt niet echt goed." zei de

verkoopster. Maar voor twee euro wilde ze het wel meenemen. "Altijd

leerzaam voor die handige knutselaars in mijn klas." zei juf. Eenmaal op

school had Lotte al gauw door dat er geen batterij in zat. En toen dat

verholpen was, werkte het perfect. Alleen de sommetjes waren een beetje

makkelijk, maar Lotte had allemaal nieuwe kaartjes met moeilijke sommen

gemaakt. Voor elk leerdoel een nieuwe oefening!

Hoe zou je zelf een soortgelijk spel maken?

Materialen

Hulpkaart

Werkblad 1 en 2

Aluminiumfolie

Schaar

Plakband

Prikpen of priem

Batterij (4,5 volt)

Fitting met lampje

Stroomdraden

Potlood 

Karton

Schroevendraaier

Sleutelwoorden

Volt

Schema

Isoleren
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Groep

Basistechniek

Techno-quiz maken - Groepjes - 1 les

1 Bekijk de tekeningen op de hulpkaart.

2 Volg het stappenplan en maak een Techno-quiz. Gebruik werkblad 1 en 2.

3 Klaar? Speel het techno-spel van een ander.

15. Techno-quiz
Opdrachtkaart
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Groep

Opdrachten

Ander vakgebied - Tweetallen - 1 les

1 Maak een quiz over een ander vakgebied. Gebruik werkblad 2. Denk aan:

- Topografie: provincies/landen en hoofdsteden

- Geschiedenis: jaartallen en gebeurtenissen

- Engels: Engelse vertaling en Nederlandse vertaling

- Taal: spreekwoorden en betekenissen

Meer vragen - Individueel - 1 les

1 Maak nu een quiz met ten minste tien vragen. Ontwerp hiervoor een ander blad met tien vakjes aan elke kant.

2 Bedenk ook andere plekken voor de aluminium stroken. 

Techno-quiz voor kleuters - Tweetallen - 1 les

1 Maak een spel voor kleuters. Zoals: 'Welke plaatjes horen bij elkaar?' 

2 Test je spel met aangepaste vragen bij de kleuters.

Techno-quiz voor groep 3 - Tweetallen - 1 les

1 Maak een spel voor groep 3. Zoals: 'Welk woord hoort bij het plaatje?'

2 Test je spel met aangepaste vragen bij de kinderen uit groep 3.

 

Vraag een

vrijblijvende

presentatie 

aan


