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Inleiding - Probleem
Net bericht gehad van de marslander Insight. Er is water gevonden op Mars. Tijd dus om
Mars te koloniseren. Ontwerp een toestel om het nodige naar Mars te transporteren.

Oplossingen Zoeken - Ontwerpen
Brainstorm
Woordspin
Vervolledig de woordspin. Wat komt er spontaan bij je op wanneer je denkt aan de
kolonisatie van Mars? Later kan je hier nog ideeën bij plaatsen.
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Vragen
Tracht een antwoord te geven op volgende vragen en vul zelf nog twee vragen aan.
1. Wat heb je nodig om mars te koloniseren?

2. Hoe breng je alles naar daar?

3. Welke energie ga je gebruiken?

4. Wie gaat er mee?

5. Wat gaat er mee?

6. Breng je alles in 1 keer naar daar?

7. Heb je verschillende transportmiddelen nodig? Welke?

8. Wat hebben mensen nodig om de reis te overleven?

9. ______________________________________________________________________

10. _____________________________________________________________________

Criteria
Som vier criteria op waaraan je transportmiddel moet voldoen?
●

___________________________________________

●

___________________________________________

●

___________________________________________

●

___________________________________________
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Ontwerptekening
Inspiratie
Leonardo Da Vinci
Zie bijlage 2

Panamarenko
Zie bijlage 3

Schetsen - zonder wissen/gommen
In de PO les werken we onze schetsen verder uit. We werken op cursus papier en gebruiken
stylo als hoofd materiaal. We schetsen met stylo omdat “foute” ideeën niet uitgegumd
mogen worden, deze kunnen ons misschien helpen tot het bekomen van het perfecte idee.
Maak een heleboel schetsen, soms stukjes van ideeën, soms meer gedetailleerd. Denk
maar aan de schetsen die Panamareko maakt.
Al onze tekeningen gaan we samen bundelen tot 1 geheel.

Perspectief
1-puntsperspectief en 2-puntsperspectief
1-puntsperspectief en 2-puntsperspectief onderscheiden zich van lineaire
perspectieven (ook wel parallel perspectief genoemd) doordat de lijnen naar één of
meerdere punten toe gaan. Zo creëert men een dieptezicht. Hierdoor sluiten deze zichten
meer aan met de werkelijke weergave van een object. Zo verkrijg je ook een realistisch
3D-zicht.
voorbeeld 1-Puntsperspectief

voorbeeld 2-puntsperspectief
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3-puntsperspectief.
Er bestaat ook nog zoiets als een 3-puntsperspectief. Dit is het 2-puntsperspectief waar
nog 1 punt aan toegevoegd wordt, bijvoorbeeld bovenaan in het midden of onderaan in het
midden. Zo worden de verticale zijden schuin geplaatst naar dat 3de punt toe. Dit 3de punt
hoeft niet in het midden uit te komen dit mag ook wat naast de verticale middellijn liggen. Zo
creëer je bijvoorbeeld het kikvors-perspectief en het vogelperspectief.
voorbeeld 3-puntsperspectief

Schetsen
Hier kan je al enkele schetsjes maken van je transportmiddel of delen ervan. Ga ook ten
rade bij klasgenoten hoe zij over je ontwerpen denken en verwerk de kritiek in je schetsen.
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Prototype
Gebruik volgend materiaal om je ideeën vorm te geven en tastbaar te maken.
●

Allerhande meegebracht verpakkingsmateriaal

Opdracht 1
Tracht aan je klasgenoten je ideeën duidelijk te maken. Gebruik je prototype om je bij te
staan. Tracht wijzigingen aan te brengen en je ideeën aan te passen met de kritiek van je
medeleerlingen.

Opdracht 2
Ga de vliegende eigenschappen van je ruimtetuig na door uitvoerige testen in de windtunnel.
Bespreek volgende elementen met je klasgenoten en neem deze mee in verdere ontwerp.
● Zwaartekracht
● Luchtweerstand
● Evenwicht
● Stabiliteit
● Snelheid
● Vliegen
● Zweven
● Veiligheid
● Robuust
● Valsnelheid
● Ruimte
● Gewichtloosheid
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Evaluatie P.O.
ZEER GOED
5
Ideeën hebben
Originaliteit en
lef

GOED
3

VOLDOENDE
2

ONVOLDOENDE
1

Een gewaagd en
nieuw idee
gekozen.

Een nieuw idee
gekozen maar met
voorzichtigheid.

Een veilig idee
gekozen maar met
nieuwe aspecten.

Met bekende
ideeën aan het
werk geweest.

De schetsen zijn
duidelijk en
overtuigend. De
commentaar van
klasgenoten is
goed verwerkt.

De schetsen
hebben de
ontwerper
geholpen naar een
eindproduct toe te
werken.

Er zijn schetsen.
Opmerkingen van
klasgenoten zijn
zichtbaar.

Er zijn onduidelijke
schetsen gemaakt.
De discussie is
nauwelijks
zichtbaar.

de tekening bevat
verschillende
vormen van
perspectief, 2
punts, 3 punts,
voor/zijaanzichten

de tekening bevat
enkel 1 punts
perspectief

de tekening bevat
enkel voor- en
zijaanzichten

de tekening bevat
geen perspectief,
alles is in 1
aanzicht getekend

de tekeningen zijn
een collage
geworden waarin
veel ideeën weer
worden gegeven,
er zijn accenten in
kleur, de tekening
heeft een hoog
Panamarenko
gehalte

de tekeningen zijn
een collage
geworden waarin
veel ideeën weer
worden gegeven,
Panamarenko is
niet echt terug te
vinden

er staan meerdere
tekeningen op een
blad, maar geen
link met
Panamarenko

er staat enkel een
tekening op het
blad

Leerling
Leerkracht
Ideeën vorm
geven /
schetsen

Leerling
Leerkracht
Verwerken van
perspectief

Leerling
Leerkracht
Compositie
van de
tekening,
gebruik van
materialen,
accenten

Leerling
Leerkracht
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Evaluatie TECHNIEK
Zet een kruisje in de rijen die beginnen met Leerling. Ga naar je leerkracht voor de
bespreking.

Informatie
verzamelen en
structureren in
een woordspin

ZEER GOED
5

GOED
3

VOLDOENDE
2

ONVOLDOENDE
1

Ik kan zelfstandig
ideeën verzamelen
en deze
structureren in een
woordspin.

Ik kan ideeën van
anderen
structureren in een
woordspin.

Ik heb hulp nodig
om ideeën te
vinden en deze te
structureren in een
woordspin.

Ik slaag er niet in
ideeën te
structureren in een
woordspin.

In de zoektocht
naar oplossingen
kan ik zelfstandig
vragen
beantwoorden en
zelf vragen
bedenken en deze
beantwoorden.

In de zoektocht
naar oplossingen
kan ik zelfstandig
vragen
beantwoorden. Om
vragen te
bedenken heb ik
hulp nodig.

Ik heb hulp nodig
om vragen te
beantwoorden en
te bedenken.

Het lukt me niet
vragen te
beantwoorden of te
bedenken.

Ik kan een
prototype
opleveren dat een
volwaardige, maar
ook
vereenvoudigde
versie van mijn
ontwerp is. Ik kan
aan de hand van
mijn prototype mijn
ontwerpideeën
communiceren
naar anderen.

Ik heb hulp nodig
om mijn ontwerp
om te zetten in een
prototype.
Uiteindelijk lukt het.
Ik kan aan de hand
van mijn prototype
mijn
ontwerpideeën
communiceren
naar anderen.

Ik heb hulp nodig
om mijn ontwerp
om te zetten in een
prototype.
Uiteindelijk lukt het.
Ik heb moeite om
mijn
ontwerpideeën te
communiceren
naar anderen.

Ik slaag er niet in
om mijn ontwerp
om te zetten in een
prototype en aan
de hand hiervan
mijn
ontwerpideeën te
communiceren
naar anderen.

Mijn ontwerp
voldoet aan alle
criteria.

Mijn ontwerp
voldoet aan drie
criteria.

Mijn ontwerp
voldoet aan 1 tot 2
criteria.

Mijn ontwerp
voldoet aan geen
enkele eis.

Leerling
Leerkracht
Zoeken naar
oplossingen

Leerling
Leerkracht
Prototype

Leerling
Leerkracht
Criteria

Leerling
Leerkracht
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Bijlage 1
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Bijlage 2
Leonardo Da Vinci
Principles for the Development of a Complete Mind: Study the science of art.
Study the art of science. Develop your senses- especially learn how to see.
Realize that everything connects to everything else.
https://www.alletop10lijstjes.nl/top-10-leonardo-da-vinci-uitvindingen/
Ornithopter

Parachute

Aerial screw: (Helikopter)

To become an artist you
have to be curious.

Art is never finished,
only abandoned.
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Bijlage 3
Panamarenko
Met wiskundige formules kan je niet
spelen zolang je de functies niet begrijpt.
Het kost dan ook jaren om iets te verstaan
van wat je doet of maakt, omdat die
abstracte puzzels op zichzelf lastiger zijn
dan de projecten.
Wanneer het uiteindelijk lukt de bloe
te kraken ontstaat er iets, inzichtelijk
en waardevol, over de werking van de
dingen, een grenzeloos heelal van wonderlijke variatie.
Panamarenko
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