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CASUS IN HET KORT

Casus

Mystery Bags

Tijd Activiteit Vorm Benodigdheden

30-45 minuten Les 1 Prototype maken, 
testen en presenteren

Toelichting klassikaal, 
uitvoering in tweetallen

Leshandleiding Mystery 
challenges

Materialen voor Mystery bags 
(zie kader)

Kaarten met ontwerpvragen

 

VOORBEREIDING

 ♦ Bereid de casus voor aan de hand van de informatie op de volgende pagina’s en de bijbehorende 
leshandleiding.

 ♦ Verdeel de klas in tweetallen. 

 ♦ Stel voor elk tweetal één Mystery bag samen: een vaste set materiaal in een zakje. Maak gebruik van de 
drie varianten zoals op de volgende pagina beschreven. Zorg dat de varianten zoveel mogelijk in een 
gelijke verhouding voorkomen. Let op! Maak de Mystery bags nog niet dicht.
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LEERDOELEN CASUSSPECIFIEK

 ♦ Redeneren en meetkundige problemen 
oplossen rond construeren en bouwen

 ♦ Oplossingen voor technische problemen 
ontwerpen, deze uitvoeren en evalueren

In deze casus gaan leerlingen aan de slag met een Mystery bag. 
Met een vaste set materiaal bedenken en maken leerlingen 
oplossingen voor een ontwerpvraag. De materialen en 
ontwerpvragen verschillen voor veel gevarieerde oplossingen.



CASUS - Bouwstenen ontwerpend leren
Meer bouwstenen ontwerpend leren? Kijk op www.ontwerpenindeklas.nl 

 ♦ Print en knip de kaarten met ontwerpvragen. Voeg in elke Mystery bag een kaart met een ontwerpvraag 
toe. Zorg dat je de verschillende kaarten met ontwerpvragen zo goed mogelijk over de drie varianten 
van de Mystery bags verspreidt. De vragen voor de Mystery bags zijn de volgende: 

 › Hoe lanceer je een pompon?

 › Hoe kun je een propje van 50 cm afstand oppakken?

VARIANTEN MYSTERY BAGS

ZAKJE 1: 

 ♦ 6 satéprikkers

 ♦ 6 elastiekjes

 ♦ 6 stukjes rietje van elk 5 cm 

 ♦ 1 plastic/kartonnen bordje

 ♦ 1 pompon 

 ♦ 1 houten/plastic lepel 

 ♦ 1 wasknijper

Les 1 Prototype maken, testen en presenteren

TIPS BIJ UITVOERING MYSTERY CHALLENGE

 ♦ Geef elk tweetal een Mystery bag. De leerlingen mogen de Mystery bag nog niet openen!

 ♦ Geef een korte introductie en laat de leerlingen zo snel mogelijk aan de slag gaan. Vertel de leerlingen 
dat ze oplossingen gaan bedenken en maken voor een ontwerpvraag. De ontwerpvraag zit in de Mystery 
bag. Ze mogen enkel het materiaal dat in het zakje zit gebruiken voor het maken van de oplossing. 

 ♦ Geef aan dat de leerlingen hier 20 tot 30 minuten de tijd voor hebben.

 ♦ Laat de tweetallen de oplossingen kort presenteren na de afgesproken tijd. Besteed vooral aandacht 
aan de variatie in oplossingen. Laat de leerlingen ervaren op welke verschillende manieren materialen 
gebruikt kunnen worden en op hoeveel verschillende manieren problemen opgelost kunnen worden. 

ZAKJE 2:

 ♦ 6 satéprikkers

 ♦ 4 loom elastiekjes 

 ♦ 4 pijpenragers 

 ♦ 3 stukjes rietje van elk 5 cm 

 ♦ 3 splitpennen 

 ♦ 1 plastic/kartonnen bordje

 ♦ 1 pompon

 ♦ 1 postbode-elastiek

 ♦ 1 ballon

ZAKJE 3: 

 ♦ 10 ijslollystokjes

 ♦ 6 loom elastiekjes

 ♦ 5 elastiekjes

 ♦ 2 stukjes rietje van elk 5 cm 

 ♦ 2 wasknijpers 

 ♦ 1 plastic/kartonnen bekertje

 ♦ 1 pompon 

 ♦ 1 postbode-elastiek


