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Wetenschapsknooppunt TU Delft

en ontwerpbureau Meeple

5 Kiezen - Deel de opties met 
elkaar en kies de puzzelstukken

6 Puzzel maken - Lijm de 
puzzelstukken in elkaar

7 Delen en testen - Probeer 
elkaars puzzel uit

NODIG

•	 houten blokjes ca. 300 - 600

•	 kneedgum, stukje per leerling/tweetal

•	 potlood, voor elke leerling

•	 bijlage puzzelvel - 2 tot 4 per leerling/tweetal

•	 houtlijm of lijmpistool

•	 alternatief: bijlage Maakmethodes + genoemde 
materialen

LEERDOELEN 

•	 onderzoeken van de kubus en construeren van 
blokkenbouwsels (kerndoel 32)

•	 vastleggen van blokkenbouwsels via 
plattegronden, aanzichten en/of isometrische 
projectie (kerndoel 32)

•	 ruimtelijk construeren met hout of papier 
(kerndoel 45 en 54)
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4 Uitwerken - Bedenk de 
puzzelstukken

3 Kiezen - Deel de vormen met 
elkaar en maak een keuze

2 Verzinnen - Bedenk en bouw 
vormen van blokjes

1 Inleiding - Wat is een 
blokpuzzel?

90 min

Leerlingen verzinnen, maken en testen een driedimensionale 
blokpuzzel die opgebouwd is uit kubussen.

Blokpuzzel
in samenwerking met Maakotheek en Cornelis Musiusschool
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VOORBEREIDING

•	 Maak teams van vier leerlingen. Laat de leerlingen binnen een team individueel of in tweetallen werken. 
Zorg voor voldoende houten blokjes, ca. 8 tot 40 per leerling of tweetal. De moeilijkheidsgraad van de 
puzzel hangt grotendeels af van het aantal blokjes. Hiermee valt dus goed te differentiëren. Leerlingen die 
moeite hebben met ruimtelijk inzicht geef je minder blokjes, leerlingen die uitdaging kunnen gebruiken 
geef je meer blokjes en als eis dat de puzzel een minimum aantal blokjes moet hebben.

•	 Print voor elke leerling of elk tweetal een aantal 
puzzelvellen uit. Kies voor de variant die aansluit bij de 
rekenmethode en/of voorkennis van de leerlingen. De 
grote ruiten en hoogteplattegronden zijn het meest 
eenvoudig.

•	 Deze lesbeschrijving gaat uit van het werken met 
houten blokjes. Er zijn ook andere mogelijkheden: 
leerlingen kunnen bijvoorbeeld puzzelstukken maken 
door middel van uitslagen, modulair vouwen, digitaal 
bouwen of 3D printen. Uiteraard zijn dan andere benodigdheden en een iets andere voorbereiding nodig. 
Onderdelen van de les kunnen langer of korter duren. Meer informatie hierover vind je in de bijlage 
Maakmethodes bij deze les.

Lesbeschrijving

1 INLEIDING - 5 MIN

Kennen de leerlingen driedimensionale puzzels? Als je een voorbeeld van een 
driedimensionale blokpuzzel hebt, kun je die natuurlijk laten zien. Of zoek 
op YouTube naar “kubus soma” voor een animatie van zo’n puzzel. Ga kort in 
gesprek met de leerlingen over driedimensionele blokpuzzels, bijvoorbeeld met 
de volgende vragen:

•	 Wat is driedimensionaal eigenlijk?

Driedimensionaal heeft drie richtingen: lengte, breedte en hoogte. Legpuzzels 
zijn twee dimensionaal, die hebben alleen lengte en breedte, maar gaan niet 
de hoogte in.

•	 Hoe zit een blokpuzzel in elkaar?

De puzzelstukken van een blokpuzzel zijn opgebouwd uit kubussen die tegen elkaar zijn geplakt. Kunnen 
de leerlingen van een aantal puzzelstukken bedenken uit hoeveel kubussen ze bestaan?

Leg uit dat de leerlingen vandaag per team een driedimensionale blokpuzzel gaan bedenken en maken. 
Ze bedenken welke vorm de puzzel gaat hebben en uit welke puzzelstukken de puzzel bestaat. Vertel 
dat de leerlingen tijdens het ontwerpen direct gaan testen of hun puzzel werkt en of de puzzel de goede 
moeilijkheid heeft. Dat is handig om tijdens het ontwerpen te doen, want dan kun je de puzzelstukken nog 
makkelijk aanpassen. Daarna gaan de leerlingen hun puzzel echt maken!

2 VERZINNEN - BOUWEN

Zorg dat de leerlingen van elk team voldoende houten blokjes en kneedgum hebben. Geef elke leerling 
ook puzzelvellen om de vormen vast te leggen. Elke leerling begint met het bedenken en bouwen van de 
totaalvorm van een blokpuzzel. Dit doen ze door blokjes aan elkaar te maken met kneedgum.  
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Vormen waar leerlingen tevreden over zijn, tekenen ze 
op een puzzelvel. Hierna kunnen de leerlingen de vorm 
weer uit elkaar halen en een nieuwe vorm bouwen.

Leerlingen die moeite hebben met ruimtelijk denken, 
kun je vragen om één vorm te maken (dan hoeven ze 
niks vast te leggen). Platte vormen (die uit één laag 
blokjes bestaan en eigenlijk tweedimensionaal zijn) zijn 
nog makkelijker.

3 KIEZEN - VORM

Introduceer   twee belangrijke ontwerpvaardigheden die helpen bij het nemen van een gezamenlijke beslissing: 

Deel ideeën betekent dat je je eigen ideeën met anderen deelt en dat je naar hun aanvullingen 
luistert. Ook dat je open staat voor ideeën van anderen, je reageert hier positief op en kunt er 
mee verder werken.

Bepaal je richting betekent dat je zorgt voor een goed overzicht van de opties. Dat kan goed 
met de puzzelvellen of de gebouwde vormen. Je neemt samen een afgewogen beslissing.

Vormen delen

Laat de leerlingen binnen een team hun vormen kort delen en bespreken. Eén leerling begint en deelt zijn 
vorm(en). Waar nodig vragen de anderen om verduidelijking. Alle leerlingen komen - met de klok mee - aan 
de beurt.

Kiezen

Om de beste vorm te kiezen uit de gekozen ideeën doen de leerlingen ‘van vuist naar vijf’. Dat gaat als volgt:

VAN VUIST NAAR VIJF

•	 Bekijk een idee. Bedenk voor jezelf wat je van het idee 
vindt. Steek tegelijkertijd een aantal vingers op. Eén vinger 
betekent liever niet, maar als de rest het wil oké. Vijf 
vingers betekent het aller, allerbeste idee. Twee, drie en 
vier vingers zitten daar natuurlijk tussenin.

•	 Tel de vingers bij elkaar op. Hoeveel punten krijgt dit idee? 
Schrijf dit erbij op het puzzelvel.

•	 Doe dit voor alle gekozen ideeën. Welk idee krijgt de 
meeste stemmen?

4 UITWERKEN - PUZZELSTUKKEN

Nu de totaalvorm van de blokpuzzel gekozen is, gaat elke leerling van het team verzinnen uit welke 
puzzelstukken de vorm kan bestaan. Daarvoor bouwt elke leerling eerst de gekozen totaalvorm na met de 
blokken. Daarna bedenkt en maakt elke leerling vanuit de totaalvorm puzzelstukken door blokjes aan elkaar 
te maken met kneedgum of kneedgum tussen blokjes weg te halen (als ze al aan elkaar vast zaten). Laat de 
leerlingen testen of de totaalvorm gemaakt kan worden met de puzzelstukken. 

Zorg dat de leerlingen zich het volgende afvragen:

•	 Kan de puzzel goed in en uit elkaar?

•	 Blijft de puzzel stevig staan?

•	 Extra uitdaging: Is de moeilijkheid goed? Hoeveel 
verschillende oplossingen zijn er mogelijk met de 
puzzelstukken?

Zijn er nog puzzelstukken die aan elkaar gemaakt kunnen 
worden? Of juist in twee stukken verdeeld kunnen worden?
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Leerlingen tekenen hun puzzelstukken op het puzzelvel erbij. Leerlingen die sterk zijn in ruimtelijk inzicht 
daag je uit om meerdere oplossingen te bedenken. Ze tekenen elke oplossing op een nieuw puzzelvel.

5 KIEZEN - PUZZELSTUKKEN

Herinner leerlingen aan de ontwerpvaardigheden ‘Deel 
ideeën’ en ‘Bepaal je richting’. Vraag de leerlingen 
om hun puzzelstukken met het team te delen en te 
bespreken. Laat ze kijken naar de moeilijkheid. Hierna 
beslissen ze met ’van vuist naar vijf’ welke puzzelstukken 
ze gaan maken. 

6 PUZZEL MAKEN

Zorg voor een goede instructie voor gebruik van de houtlijm of het lijmpistool. Benadruk dat het van belang 
is om de blokjes zo netjes en nauwkeurig mogelijk aan elkaar vast te 
lijmen, anders past de puzzel niet goed. Met houtlijm laat je de blokje 
even drogen en lijm je ondertussen twee andere blokje aan elkaar. Met 
een lijmpistool moet je opletten dat je niet te veel lijm gebruikt. Veeg 
overtollige lijm met een doekje of tissue weg. 

Laat elk team hun puzzel echt maken door de houten blokjes met 
lijm aan elkaar te plakken. Binnen een team kunnen de taken verdeeld 
worden, elke leerling kan een eigen puzzelstuk maken.

Is een team klaar?

Laat ze hun puzzel testen. Wat werkt lekker en wat werkt minder goed? Weten ze de oplossing nog? Hoe 
moeilijk is de puzzel geworden? Past alles goed? Kun je het op verschillende manieren oplossen?

7 PUZZELS DELEN EN TESTEN

Laat teams met een ander team van puzzel wisselen. Geef eventueel het puzzelvel erbij, zodat het duidelijk is 
welke vorm de oplossing moet hebben. Nu kunnen de leerlingen een puzzel van een ander team proberen 
op te lossen. Is het een moeilijke of een makkelijke puzzel? Is hij goed in elkaar te zetten? Laat teams 
ervaringen uitwisselen.
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SUGGESTIES VOOR MEER LESSEN

Vooraf

•	 Onderzoek blokkenbouwsels.  Sluit aan bij de rekenmethode of zoek op internet naar werkbladen. 
Laat leerlingen aan de gang gaan met blokkenbouwsels, blokken tellen, plattegronden met 
hoogtegtallen, aanzichten, isometrisch tekenen op werkbladen of Rekenweb.nl (bouwen met 
blokken).

•	 Laat leerlingen puzzelen met bestaande blokpuzzels. Bijvoorbeeld de Soma kubus (ook wel Nikitin 
5 Geoblokken of Block by Block) of pentominopuzzels (ook wel Katamino). Ook andere puzzels en 
denkspellen gebaseerd op vierkanten of kubussen kun je gebruiken, zoals Drie Dimensies, Tridio, 
Tangram, Smart car, Bill & Betty Bricks, Penguins on Ice, Hide and Seek of Roadblock.

•	 Laat leerlingen onderzoeken hoeveel verschillende blokkenbouwsel je kunt maken van vier 
kubussen. Lok een discussie uit of gespiegelde en gedraaide varianten als aparte bouwsels tellen of 
niet. Een werkblad hiervoor is te vinden door te zoeken op ‘vierkuberhuisjes’. 

•	 Maak kubussen van papier door middel van uitslagen.

Achteraf

•	 Laat leerlingen een uitleg van de oplossing van de puzzel maken. Ze moeten laten zien hoe en 
in welke volgorde de puzzelstukjes geplaatst moeten worden. Je kunt dit tekenen met hoogte 
plattegronden, tekenen op isometrisch papier of foto’s van de stappen maken. 

•	 Daag leerlingen uit om met hun puzzelstukken andere vormen te maken. Kunnen ze een 
opdrachtenboekje maken dat bij de puzzel hoort?

•	 Laat leerlingen hun puzzel kleuren en/of versieren. Zien ze iets in elke puzzelvorm? Of in de 
totaalvorm? Maken ze de puzzel moeilijker of juist makkelijker met hun opdruk?

•	 Extra verdieping: Laat leerlingen onderzoeken hoe moeilijk de puzzels zijn. Eerst bedenken ze waar 
dat vanaf hangt. Help ze eventueel op gang: als er heel veel mogelijkheden met de puzzelstukken 
zijn, maar slechts heel weinig goede oplossingen, dan is het vaak een moeilijke puzzel. Ook speelt 
de vorm van de puzzelstukken mee. Kun je meteen zien waar ze moeten of niet?

•	 Volgens deze lesopzet kun je leerlingen ook andere puzzels laten ontwerpen en maken. Denk aan 
tangrams, platte pentominopuzzels, luciferpuzzels, doolhoven, sudoku’s, woordzoekers, logische 
puzzels, kruiswoordpuzzels, rebussen, geheime codes, etc. 

•	 Houd een puzzeltoernooi met alle zelfgemaakte puzzels. Met de eigen klas of organiseer het voor 
een andere klas.

Deze ontwerples is ontwikkeld door ontwerpbureau Meeple 

MAAKOTHEEK

Maakotheek wil kinderen leren zélf dingen te kunnen/
maken. Dit doet zij door leerkrachten op basisscholen 
maximaal te faciliteren om techniek en technologie in 
hun onderwijs op te nemen. Hiervoor verhuurt zij alles-
in-één Maakboxen met apparatuur, materialen, lessen en 
video tutorials.

Bijvoorbeeld de Maakbox Onderzoeken & ontwerpen in 3D, waarmee 
je een 3D-printer op school neerzet en deze blokpuzzels kunt printen! 
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