
SLIMME RUIMTE

Leeftijdsgroep: 12-15 jaar oud
Aantal uren: 20 uur

Korte beschrijving van de activiteit:

In dit project, dat verschillende domeinen combineert, zullen leerlingen het gebruik van energie
over de hele wereld en in hun eigen land onderzoeken. Leerlingen bedenken slimme oplossingen om
elektriciteit te besparen en ontwerpen slimme ruimtes waarin deze oplossingen worden
geïmplementeerd.

CT-competenties:

Gegevensverzameling en -analyse
Analyseren

Patronen

Codering

Debugging

Algoritmen

Doelen

-Leerlingen leren en begrijpen waarom het belangrijk is om energie te besparen en hoe dit
mogelijk is via bewuste keuzes in het dagelijkse leven. Leerlingen worden uitgedaagd om na
te denken hoeveel elektriciteit er in verschillende delen van de wereld wordt gebruikt.
-Leerlingen ontdekken, leren en begrijpen hernieuwbare energiebronnen als onderdeel van
een elektriciteitsproductie.
-Leerlingen leren hoe ze de hoeveelheid gebruikte elektrische energie kunnen berekenen,
hoeveel het kost in verschillende landen en hoeveel geld je kunt besparen door slimme
oplossingen te gebruiken.
-Leerlingen leren en begrijpen de betekenis en het belang van energiebesparing via acties in
het dagelijks leven.
-Leerlingen leren eenvoudige geautomatiseerde slimme oplossingen ontwerpen, bouwen en
coderen die de problemen aanpakken die in het project zijn geïntroduceerd.

1
STOOM-CT



Realistische STEAM-context

Wetenschap Technologie - Engineering

Milieukwesties
energie-efficiëntie
duurzame ontwikkeling
elektriciteitsuitgaven en -kosten

Slimme huisoplossingen
automatisering
3D-ontwerpen

Wiskunde Kunsten - ambachten

Schaal
Algoritmes
Meten
codering
Berekenen

slimme ruimte ontwerpen en bouwen
het kiezen van geschikte materialen
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Methodologie

Gebaseerd op leren door te doen (met verschillende niveaus: van imitatie tot creatie)

Deel Beschrijving Timing

1 Introductie/Lichten uit de ruimte

Onderdeel: Wetenschap

Lichten uit de ruimte

De leraar introduceert een kaart van de aarde die 's nachts is gemaakt.
Begeleide ontdekking.

● Wat zie je?
● Hoe komt het dat er op sommige delen licht is en op de andere niet?
● Is dit duurzaam, wat zou er gedaan kunnen worden? Zie bijlage 1

Waarom is het belangrijk om energie te besparen?

Bespreek het belang van energiebesparing en het feit dat we maar één aarde
hebben - > duurzaam energieverbruik in het dagelijks leven

1 uur

2 Kosten en uitgaven van elektriciteit

Vanaf dit deel worden de leerlingen in kleine groepjes verdeeld.

Onderwerpen: Wetenschappen/Wiskunde

Leerlingen leren over elektrische energie:

● hoe de hoeveelheid gebruikte elektrische energie te berekenen,
● hoeveel kost het over de hele wereld en in hun respectieve land
● hoeveel geld u kunt besparen door slimme oplossingen te gebruiken.

o Zie bijlage 2.

1 uur

3 Hoe elektriciteit te besparen in het dagelijks leven op school / thuis
Onderwerpen: Wiskunde/Wetenschappen

Leerlingen werken in groepen en vinden manieren om elektriciteit te besparen in
het dagelijks leven.

Zie bijlage 3.

1 uur
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4 Microbit introductie
Onderwerpen: Wetenschap/Kunst en ambacht

Opmerking voor de leerkrachten: de slimme oplossingen in dit project zijn

ontworpen om te worden geïmplementeerd met microbit microcontroller.

Als je school geen microbits heeft, kun je alles van dit project simuleren in

Tinkercad.com

Docent introduceert microbit en leerlingen doen oefeningen over hoe het te

gebruiken en hoe het lichtniveau te meten. Zie bijlage 4.

1 uur

5 De ruimte ontwerpen
Onderwerpen: Wetenschap/Kunst en ambacht

Leerlingen moeten een miniatuurruimte ontwerpen waarin de
energiebesparende geautomatiseerde oplossingen worden geïmplementeerd
(slimme verlichting is de minimale vereiste)

Zie bijlage 5.

1 uur

6 De ruimte bouwen
Onderwerpen: Wetenschap/Kunst en ambacht

Elk materiaal kan worden gebruikt (karton, klei etc.) in het bouwproces.
3D-ontwerpen & printen van meubels is ook mogelijk, maar meubels kunnen ook
worden opgebouwd uit traditionele materialen (karton, hout).

Bij het bouwen is het belangrijk om na te denken en te plannen hoe je slimme
oplossingen implementeert.
Het bouwen kan extra tijd vergen.

2-3 uur

7 Geautomatiseerde slimme oplossingen

Integratie van geautomatiseerde slimme oplossingen.
Zie bijlage 6 & 7.

2-3 uur

8 (Optioneel) Integratie van andere slimme oplossingen, geautomatiseerde raam-
of deur of ventilator.

2 uur
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Zie bijlage 8.

9 Testen en foutopsporing

Hoe codeer je?
Moet je code veranderen om het effect te krijgen dat je nodig hebt?

Voorbeeld: Lichten gaan te vroeg aan, verander het lichtniveau waarop lichten
aangaan.

2 uur

10 Wijzigingen doorvoeren 2 uur

11 Presentatie en feedback
Zie bijlage 9?

Leerlingen maken een expositie voor de school en geven een rondleiding door de
ruimte.

Leerlingen maken een presentatie bijvoorbeeld met imovie of een virtuele tour.

2 uur

Organisatie

Materiaal:
● hout, plastic, karton, rietjes, draad, servo's, elektromotoren, LED's, stokjes, batterijen, hete lijm,

tape,…

Gebruik van ICT:

● Microbit voor het coderen van slimme oplossingen,

● 3D-printen voor het printen van onderdelen en meubels (niet per se nodig),

● Makey makey,

● Scratch
Het project kan worden geïmplementeerd zonder één van de vorige maar we raden aan microbits te
gebruiken.

Als de school geen microbits heeft, kan alles worden gesimuleerd in tinkercad.com.

Coaching

Nuttige vragen:
● 1. Introductie/Verlichting vanuit de ruimte

- Zie bijlage 1
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● 2. Kosten en uitgaven van elektriciteit

- Zie bijlage 2

● 3. Hoe elektriciteit te besparen in het dagelijks leven op school / thuis
- Branden de lichten onnodig op school of thuis?
- Wat voor oplossingen kent u al om elektriciteit te besparen?
- Hoe werken de geautomatiseerde oplossingen? Wat meten ze?

● 4. Microbit introductie

● 5. De ruimte ontwerpen

- Hoe ziet de ruimte eruit? Kamer, huis, weg, openbare ruimte, boomhut, kasteel? Open of
gesloten?

- Hoe groot is de ruimte?
- Welke materialen worden gebruikt?
- Zijn er meubels etc. in de ruimte?
- Welke geautomatiseerde slimme oplossingen worden geïmplementeerd en hoe?

● 6. De ruimte bouwen

- Wat zijn de geschikte materialen om te gebruiken?
● 7. Geautomatiseerde slimme oplossingen

- Hoe kun je werkende slimme oplossingen ontwerpen? Welke materialen moet je gebruiken?
● 8. Optioneel onderdeel

● 9. Testen en foutopsporing

- Hoe codeer je? Moet je code veranderen om het effect te krijgen dat je nodig hebt?
● 10. Wijzigingen doorvoeren

Stimuleren van zelfsturing:

Stimuleren van samenwerking:

Groepswerk:
● Groepen bestaan uit 3-4 leerlingen.
● Competenties die nodig zijn in een groep:

- Bepaal verantwoordelijkheden

● Bouwer
● Programmeur
● Secretaris/secretaresse die alle documenten verzameld
● 3D-ontwerper

Leerlingen hebben de kans om verantwoordelijkheden voor elkaar toe te wijzen. Door
leerlingen specifieke rollen en verantwoordelijkheden te geven, zorgt u ervoor dat elk
onderdeel van het project een student heeft die voor dat deel zorgt.
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Formatieve beoordeling:

Gegevensverzameling en gegevensanalyse:
- ontdek de werkelijke kosten van elektriciteit in uw land
- het meten van lichtniveaus in verschillende omstandigheden en het verzamelen van gegevens

Analyseren:
- energieverbruik

Patronen:

- lichten uit de ruimte, analyserend wat er op de foto te zien is.

Wat is vergelijkbaar voor de plaatsen die goed verlicht zijn.

Codering:

- Microbit

Debugging:

- fouten vinden in microbit-codering

Algoritmen:

-programmering

-Documentatie met behulp van bijvoorbeeld keynote, powerpoint of imovie. Tentoonstelling van de

afgewerkte ruimtes.

Aanpassingen

• Algemene ideeën: Gevorderde leerlingen kunnen hun eigen slimme oplossingen ontwerpen met
motoren, servo's en LED's

• Ideeën met jongere/oudere kinderen: (3-6 <-> 6-9 / 9-12 <-> 12-15)
Gebruik alleen minimumvereisten (slimme verlichting). Geef eenvoudig te monteren onderdelen
voor het gebouw. Codering is optioneel, code kan gedeeltelijk worden aangereikt. Als uw school

geen microbitsheeft, kan microbit.org worden gebruikt om microbits virtueel te simuleren of te
simuleren met tinkercad.com
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Tips & trucs

Enkele voorbeelden ter inspiratie:
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