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MEER INFORMATIE OF RESERVEREN?
SPARK TECH LAB
MOLENVELDSTRAAT 153 WEERT
T: +31 495 74 52 70
BOEKINGEN@SPARKTECHLAB.NL

WELKOM IN HET
SPARK TECH LAB

Het Spark tech lab is een Expertise
Centrum op het gebied van Wetenschap
en Techniek voor het primair en het
voortgezet onderwijs. Scholen vinden
in het Spark tech lab alles om invulling
te geven aan hun technieklessen.

Alle apparatuur van boormachines tot 
3D-printers en van zaagmachine tot
lasersnijder zijn aanwezig, evenals
begeleiding. In het Spark tech lab kunnen
de leerlingen de complete productielijn
of een deel hiervan doorlopen: van
bedenken tot bouwen en testen.

MEER INFORMATIE OF RESERVEREN?
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ONDERZOEKEND &
ONTWERPEND LEREN

De workshops van het Spark Tech Lab dagen de
leerlingen uit kritisch te kijken naar hun omgeving. 
Hoe werkt iets? Waarom is voor een bepaalde
oplossing gekozen en welke innovatieve oplossing
zou jezelf bedenken?

Of het nu de Bibberbot-workshop over trillingen
is of de kettingreactie, bij onderzoekend en 
ontwerpend leren voert de leerling onderzoek uit 
op basis van (eigen gestelde) onderzoeksvragen. 
Vervolgens ontwerpen ze zelf oplossingen voor 
problemen en behoeftes.
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21ST CENTURY
SKILLS

De workshops in het Spark Tech Lab zijn
ontwikkeld volgens de 21st Century Skills.
De leerlingen werken tijdens de workshops 
aan meerdere vaardigheden die gelinkt zijn
aan de 21st Century Skills. 

21st Century Skills is een verzamelterm voor
een aantal algemene competenties die belangrijk 
zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. 
In de workshops van het Spart tech lab zijn de 
volgende vaardigheden vertegenwoordigd:

• Kritisch denken 
• Creatief denken 
• Probleemoplossend handelen
• Communiceren 
• Samenwerken 
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KERNDOELEN

De workshops van het Spark tech 
lab helpen bij het invullen van één of 
meer van de volgende kerndoelen: 

De leerlingen leren onderzoek doen 
aan materialen en natuurkundige 
verschijnselen, zoals licht, geluid, 
elektriciteit, kracht, magnetisme, 
temperatuur 

De leerlingen leren bij producten 
uit hun eigen omgeving relaties te 
leggen tussen de werking, de vorm 
en het materiaalgebruik. 

De leerlingen leren oplossingen voor 
technische problemen te ontwerpen, 
deze uit te voeren en te evalueren.
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WORKSHOPS
SPARK TECH LAB

De leerlingen worden in het Spark tech lab 
gestimuleerd om te onderzoeken en te ontwerpen.
Alle opdrachten sluiten aan op het niveau van de
leerlingen. Het Spark tech lab biedt voldoende
begeleiding aan de leerlingen. Naast de explainer
die de hele workshop in goede banen leidt, werken
we ook met vrijwilligers die de leerlingen coachen
om tot een goed resultaat te komen.

De workshops geven de leerlingen ook de ruimte
om het product naar eigen inzicht verder door te 
ontwikkelen. Het Spark tech lab beschikt over
divers materiaal en gereedschap waar de leerling 
tijdens de workshops gebruik van kan maken.

De workshops zijn zo ontwikkeld dat deze aansluiten
bij de methode lessen van Natuur en Techniek.
In overleg met het Spark tech lab is het mogelijk 
dat u op school nog één of meerdere lessen verder 
gaat met het product dat de leerlingen in het Spark 
tech lab hebben gemaakt.

Per klas kan er één workshop gekozen worden.
Wanneer de keuze per leerling vooraf bekend is,
mogen leerlingen ook kiezen uit twee workshops
per klas.
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WORKSHOPS 
ONDERBOUW

TREKPOP
GROEP 1 – 3 / 120 MIN. / € 6,00

De leerling maakt zelf een trekpop door te zagen en te
monteren. Werkt de trekpop, dan mag hij geschilderd of
versierd worden met onderdelen uit oude apparaten (scrap).

Technische vaardigheden: Monteren, zagen, demonteren
Leerdoelen: De leerling leert een zaag hanteren (manueel,
elektrisch). De leerling kan zelfstandig de onderdelen op de
juiste plaats bevestigen. De leerling leert hoe een apparaat 
in elkaar zit en hoe hij onderdelen uit dit apparaat kan
hergebruiken.

2019 / 2020

LUCHTRAKET
GROEP 1 – 3 / 90 MIN. / € 6,00

De leerling bouwt een lanceerstation. Hij wekt met behulp
van spuiten luchtdruk op. Met de opgebouwde druk wordt
een papieren raket gelanceerd.

Technische vaardigheid: Monteren
Leerdoelen: De leerling kan zelfstandig het lanceerstation in 
elkaar zetten. De leerling ervaart de werking van luchtdruk en
kan deze werking zelf in gang zetten.

2019 / 2020
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WORKSHOPS 
ONDERBOUW

SPARK MOBIEL
GROEP 1 – 3 / 90 MIN. / € 6,00  /  EVENTUEEL OP LOCATIE EN

IN PROJECTVORM

De leerling bouwt een voertuig, voorzien van assen en
wielen. Is het voertuig klaar dan mag hij zelf een bovenkant 
op het voertuig bedenken. 

Technische vaardigheden: Boren, monteren, zagen 
Leerdoelen: De leerling kan zelfstandig het voertuig in elkaar
zetten. De leerling ervaart de werking van as- wiel constructie.

2019 / 2020

JUNIOR KATAPULT
GROEP 1 – 4 / 90 MIN. / € 6,00

De leerling leert met behulp van een katapult hoe hefbomen 
werken. Hij onderzoekt hoe hij een projectiel zo ver mogelijk
of juist zo hoog mogelijk kan wegschieten.

Technische vaardigheden: Boren, monteren
Leerdoelen: De leerling ervaart dat de elastiek energie opslaat
en deze overbrengt naar de hefboom. De leerling kan door
observatie en onderzoek een object creëren. 
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WORKSHOPS 
ONDERBOUW

VOGELHUISJE
GROEP 1 – 4 / 90 MIN. / € 6,00

De leerling monteert een vogelhuisje a.d.h.v. een voorbeeld,
waar nodig met ondersteuning. Het huisje is een 3D puzzel 
van hout en mag na montage versierd worden. 

Technische vaardigheid: Monteren, zagen
Leerdoelen: De leerling kan de basiswanden ordenen en in de 
juiste vorm plaatsen. De leerling ervaart dat hij door middel
van dwarsverbindingen kan monteren.

2019 / 2020

TIMMERWORKSHOP
GROEP 3 – 4 / 120 MIN. / € 6,00

De leerling ontwerpt en bouwt een huis voor Sparkie,
(huis-robot), met hout en restmateriaal. Hij wordt
geprikkeld om zelf het huis vorm te geven.

Technische vaardigheid: Boren, schroeven, timmeren, zagen
Leerdoelen: De leerling leert een hamer, schroevendraaier,
boor (elektrisch) en zaag (elektrisch) te hanteren. De leerling 
ervaart structuren en eigenschappen van verschillende
soorten hout.
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WORKSHOPS 
ONDERBOUW

LUCHTRAKET
GROEP 3 – 4 / 90 MIN. / € 6,00

De leerling bouwt een lanceerstation. Hij wekt met behulp 
van spuiten luchtdruk op. Met de opgebouwde druk wordt 
een papieren raket gelanceerd. Het lanceerstation heeft een 
geschroefde constructie en is voorzien van 4 wielen.

Technische vaardigheden: Monteren 
Leerdoelen: De leerling kan zelfstandig het lanceerstation
in elkaar zetten. De leerling werkt met boutjes, moeren en 
schroefjes. De leerling ervaart de werking van luchtdruk en
kan dit zelf in gang zetten.

2019 / 2020

JUNIOR AUTOMATA
GROEP 3 – 4 / 90 MIN. / € 6,00

De leerling experimenteert met overbrengingen. Met behulp
van assen en wielen maakt hij een mechanisme dat “Sparkie” 
kan laten draaien, maar ook op en neer kan laten gaan.

Technische vaardigheid: Monteren 
Leerdoelen: De leerling ervaart hoe je een horizontale
ronddraaiende beweging kan omzetten naar een verticale
ronddraaiende beweging. De leerling ervaart hoe je een
ronddraaiende beweging kan omzetten naar een op en neer 
gaande beweging. De leerling ervaart hoe je een ronddraaiende 
beweging kan omzetten naar een op- en neergaande beweging. 
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WORKSHOPS 
ONDERBOUW

SNEL NAAR DE BEL JUNIOR
GROEP 4 / 120 MIN. / €6,00

De leerlingen bouwt een voertuig, dat m.b.v. kinetische energie 
over twee staalkabels kan rijden. Als het lukt om naar de
overkant te komen, kan de leerling het voertuig versieren of 
sneller maken. 

Technische vaardigheden: Boren, monteren, zagen 
Leerdoelen: De leerling ervaart dat een elastiek energie
opslaat en deze overbrengt naar de achteras. De leerling
leert componenten op een as monteren.
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WORKSHOPS 
BOVENBOUW
& VO& VO

MECHANISCHE GRIJPARM
PO GROEP 5 – 6 / 120 MIN. / € 7,50

De grijparm heeft een hefboom constructie die door de 
leerling kan worden bestuurd. Door middel van elastieken 
ontstaat er een wederzijdse kracht. Het monteren van de arm 
vergt onderzoekend vermogen van de leerling. De kunst is 
om de diverse bewegende onderdelen goed samen te laten 
werken om de arm te kunnen bewegen.

Technische vaardigheden: Boren, monteren, zagen
Leerdoelen: De leerling kan d.m.v. observatie / onderzoek de
grijparm zelfstandig monteren. De leerling ervaart het effect
van wrijving bij het afstellen van de arm. De leerling ervaart 
hoe bewegingsenergie wordt omgezet in elastische energie.

2019 / 2020

BEDENK JE BEDRIJFJE
PO GROEP 5 – 6 / 120 MIN. / € 7,50  /
 EVENTUEEL OP LOCATIE EN IN PROJECTVORM

De leerling bedenkt een “eigen bedrijf” en ontwerpt en bouwt 
hiervoor een vrachtwagen, die hij zelf eerst in elkaar moet
zetten. Daarna bouwt hij op deze vrachtwagen het eigen
ontwerp. Voor de opbouw staan diverse materialen ter 
beschikking, zoals hout, karton, stof en plastic. De kinderen 
mogen ook materialen van thuis meenemen.

Technische vaardigheden: Monteren
Leerdoelen: De leerling kan zelfstandig de basisvrachtwagen
in elkaar zetten. De leerling ervaart hoe hij een ontwerp kan
uitvoeren en maakt hierbij kennis met diverse materialen. 
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BIBBERBOT
PO GROEP 5 – 8 / VO KLAS 1 – 2 / 120 MIN. / € 7,50

In deze experimenteerworkshop sluit de leerling de
stroomkring aan en stuurt hij de bewegingen van de robot 
door de pootjes te verbuigen. In het tweede deel van de
workshop kiest hij een eigenschap van de bibberbot: 
design, strijder of art.

Technische vaardigheden: Monteren, solderen
Leerdoelen: De leerling kan de richting van de bibberbot
veranderen en benoemen hoe dit werkt. De leerling kan
zelfstandig een stroomkring aansluiten. De leerling kan
de werking van een trilmotor benoemen. 

WORKSHOPS 
BOVENBOUW
& VO

2019 / 2020

KATAPULT
PO GROEP 5 – 8 / VO KLAS 1 – 2 / 120 MIN. / € 7,50

De katapult is een werktuig uit de Middeleeuwen. Door de
hefboom op spanning te brengen, kan een projectiel 
weggeschoten worden. Het projectiel kan verder en minder 
ver vliegen. De leerling krijgt inzicht in de natuurkundige 
principes die hier achter zitten. Ideaal om op school verder 
mee te experimenteren.

Technische vaardigheden: Boren, monteren, zagen
Leerdoelen: De leerling ervaart dat de elastiek energie opslaat
en deze overbrengt naar de hefboom. De leerling ervaart dat 
de lengte van de hefboom effect heeft op de afstand die het
projectiel af legt. De leerling ervaart dat de spanning van de
elastiek effect heeft op de afstand die het projectiel af legt. 
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WORKSHOPS 
BOVENBOUW
& VO

ZENUWSPIRAAL
PO GROEP 5 – 8 / VO KLAS 1 – 2 / 120 MIN. / € 7,50

Tijdens de workshop zenuwspiraal bouwt de leerling een
stroomkring met een simpele paralelschakeling. Hij ontdekt
zelf door het spel te bouwen en te spelen de werking van de 
stroomkring. 

Technische vaardigheden: Boren, monteren, zagen
Leerdoelen: De leerling kan een stroomkring aansluiten.
De leerling kan de werking van de zenuwspiraal benoemen.

2019 / 2020

SNEL NAAR DE BEL
PO GROEP 5 – 8 / VO KLAS 1 – 2 / 120 MIN. / € 7,50

De leerling bouwt een goed rijdend voertuig dat zo snel
mogelijk over de staaldraden naar de overkant kan rijden.
In het tweede deel van de workshop gaan de leerlingen 
ontwerpen om het voertuig nog sneller te maken of om het 
voertuig een heel ander design te geven.

Technische vaardigheden: Boren, monteren, zagen
Leerdoelen: De leerling ervaart dat er verschillende vormen 
van potentiële/kinetische energie mogelijk zijn. De leerling
kan van iedere vorm benoemen hoe de potentiële energie 
wordt omgezet in kinetische energie. De leerling leert alle 
componenten op een as te monteren.
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AUTOMATA
GROEP 5 – 8 / 120 MIN. / € 7,50

De leerling experimenteert met overbrengingen. Met behulp 
van assen en wielen maakt hij een mechanisme dat een eigen 
ontworpen voorwerp kan laten draaien, maar ook op en neer
kan laten gaan

Technische vaardigheid: Monteren
Leerdoelen: De leerling ervaart hoe je een horizontale
ronddraaiende beweging kan omzetten naar een verticale 
ronddraaiende beweging. De leerling ervaart hoe je een
ronddraaiende beweging kan omzetten naar een op en neer 
gaande beweging.

WORKSHOPS 
BOVENBOUW
& VO

2019 / 2020

TRIKE
PO GROEP 5 – 8 / VO KLAS 1 – 2 / 120 MIN. / € 7,50

De leerling ontdekt hoe een wormwiel werkt en hoe je
een stroomkring aansluit. Na montage van het onderstel
geeft hij de trike verder vorm. Op school kan dit met
handvaardigheidsmateriaal. 

Technische vaardigheden: Boren, monteren, zagen 
Leerdoelen: De leerling kan zelfstandig een stroomkring
aansluiten. De leerling leert alle componenten op een as te
monteren. De leerling ervaart hoe een wormwieloverbrenging
een horizontaal ronddraaiende beweging van de omzet naar
een verticaal ronddraaiende beweging.
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WORKSHOPS 
BOVENBOUW
& VO

KETTINGREACTIE
PO GROEP 5 – 8 / VO KLAS 1 – 2 / 120 MIN. / € 5,50

De leerlingen bouwen in groepjes al experimenterend een
deel van de kettingreactie. De afzonderlijke onderdelen van
de kettingreactie worden naar uitvoerig testen, op elkaar
aangesloten en de kettingreactie wordt in gang gezet. Lukt 
het de groep om de beweging van begin tot einde over te 
brengen?

Technische vaardigheden: Boren, monteren, zagen
Leerdoelen: De leerling onderzoekt verschillende vormen
van kinetische energie. De leerling kan kinetische energie 
voorzetten door middel van knikkers en dominostenen.

2019 / 2020

WOONTOREN
PO GROEP 5 – 8 / VO KLAS 1 – 2 / DIVERSE CONTACT
MOMENTEN / VOOR PROJECTPRIJS NEEM CONTACT OP MET AFDE-

LING RESERVERINGEN / EVENTUEEL OP LOCATIE EN IN PROJECTVORM

De leerling bedenkt zelf een ontwerp voor een woontoren en 
gaat die vervolgens in het echt nabouwen. Hij gebruikt hiervoor 
een basisplaat en satéprikkers. Hiermee bouwt hij een skelet 
van het gebouw. Met papier-maché wordt het gebouw afgewerkt. 

Technische vaardigheden: Constueren
Leerdoelen: De leerling maakt kennis met constructie en 
bedenkt oplossingen om de constructie sterk te maken.
De leerling ervaart hoe hij door het toepassen van papier 
maché het gebouw extra stevigheid kan geven.
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SCRAP
PO GROEP 5 – 8 / VO KLAS 1 – 2 / 120 MIN. / € 7,50

De leerling demonteert oude elektrische apparaten en
verzamelt de onderdelen om een fantasie voertuig of dier 
te maken. De verschillende onderdelen krijgen zo een
nieuwe functie. 

Technische vaardigheden: Monteren en demonteren
Leerdoelen: De leerling onderzoekt hoe een apparaat in elkaar 
zit en ontdekt hoe hij dit apparaat kan demonteren. De leerling 
ervaart hoe hij onderdelen kan toepassen in een eigen ontwerp
en hoe hij deze onderdelen een nieuwe functie kan geven.

WORKSHOPS 
BOVENBOUW
& VO

WORKSHOPS 
BOVENBOUW
WORKSHOPS 
BOVENBOUW

HIJSKRAAN
PO GROEP 5 – 8 / VO KLAS 1 – 2 / 120 MIN. / € 7,50

De leerling bouwt een hijskraan en maakt kennis met
de verschillende beweegbare onderdelen, assen, wielen,
katrollen en een ratelmechanisme.

Technische vaardigheden: Monteren
Leerdoelen: De leerling kan zelfstandig de hijskraan in elkaar 
zetten. De leerling ervaart hoe het hefboomprincipe werkt,
door iets zwaars of minder zwaars op te takelen.

2019 / 2020
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DESIGN YOUR OWN GAME
PO GROEP 6 – 8 / VO KLAS 1 – 2 / 120 MIN. / € 7,50

De leerlingen ontwerpt zelf een knikkerparcours. Het parcours 
kan door middel van een cardan-as en hydrauliek zelf worden 
gespeeld en bestuurd. 

Technische vaardigheden: Boren, monteren, zagen
Leerdoelen: De leerling onderzoekt de werking van een cardan-
as en kan de werking benoemen. De leerling sluit zelfstandig 
een hydraulisch systeem aan en kan deze werking benoemen. 
De leerling ontwerpt zelf een parcours voor de knikker en kan 
het zelfstandig maken. 

WORKSHOPS 
BOVENBOUW
& VO

HYDRAULISCHE GRIJPARM
PO GROEP 7 – 8 / VO KLAS 1 – 2 / 120 MIN. / € 7,50

De grijparm bestaat uit hefbomen die met hydrauliek worden 
bestuurd. Het hydraulisch systeem bestaat uit spuiten, die
met water worden afgevuld. Het monteren van de arm  vergt 
onderzoekend vermogen. De leerling moet diverse bewegende 
onderdelen samen laten werken om de arm te kunnen bewegen.

Technische vaardigheid: Monteren
Leerdoelen: De leerling kan d.m.v. observatie / onderzoek de 
grijparm zelfstandig monteren. De leerling ervaart het effect 
van wrijving bij het afstellen van de arm. De leerling kan een 
eenvoudig hydraulisch systeem aansluiten en begrijpt de 
werking hiervan. 

2019 / 2020

3736



WORKSHOPS 
BOVENBOUW
& VO

TELEFOON-ALARM
PO GROEP 7 – 8 / VO KLAS 1 – 2 / 120 MIN. / € 8,50

De leerling monteert zelfstandig een stroomkring met
schakelaar. De verschillende elektrische onderdelen worden 
parallel geschakeld in de stroomkring. Ingebouwd in de 
houten behuizing kunnen ze met dit kastje hun smartphone 
beveiligen.

Technische vaardigheden: Boren, monteren, solderen
Leerdoelen: De leerling kan een stroomkring (parallel)
aansluiten. De leerling kan een schakelaar aansluiten en
de werking benoemen. De leerling kan de werking van een 
mechanische NOT-schakelaar benoemen.
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VOOR DOCENTEN

EDUCATIEMIDDAG/-DAG
Naast workshops voor leerlingen biedt het Spark 
tech lab ook leerkracht-educatie aan in de vorm 
van studiemiddagen. In overleg met het W&T-plan 
Midden Limburg biedt het Spark tech lab jaarlijks 
enkele studiemiddagen aan met een van te voren 
bepaald thema. Hier kunt u zich individueel voor 
aanmelden. Meer informatie hierover vindt u op 
sparktechlab.nl 

Het is ook mogelijk als team een scholing te
volgen. Iedere workshop die in de brochure staat,
is te koppelen aan een studiemiddag / -dag. Heeft
u specifieke wensen dan is dat altijd bespreekbaar. 

Tijdens de educatiemiddag gaat u zelf aan de slag, 
maar wordt er ook stil gestaan bij de coachende 
vaardigheden die u als leerkracht nodig heeft om 
onderzoekend en ontwerpend leren te stimuleren in 
de klas. Tevens krijgt u praktische informatie
die u makkelijk kunt omzetten naar uw eigen
klas / school.

ARRANGEMENTEN
• Inclusief koffie, thee en water
• Minimum aantal deelnemers 8 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met 
j.peeters@sparktechtlab.nl
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SPARK TECH LAB
Molenveldstraat 153
6001 HH Weert 

Afdeling reserveringen 
Tel: +31 495 74 52 70 
E-mail: boekingen@sparktechlab.nl 
www.sparktechlab.nl

OPENINGSTIJDEN 
Kijk voor actuele openingstijden op www.sparktechlab.nl
Schoolgroepen kunnen enkel op afspraak terecht.

RESERVERINGEN 
Schoolbezoeken boekt u via de medewerkers van de afdeling 
Reserveringen. Zij zijn telefonisch te bereiken via
+31 495 74 52 70 of per mail: boekingen@sparktechlab.nl 
Zij geven u ook graag meer informatie en stellen, in overleg,
het programma van het bezoek samen. De afdeling is
bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Deze brochure is onder voorbehoud van fouten en / of eventuele (prijs)wijzigingen.
De activiteiten van het Spark Tech Lab Weert worden mede mogelijk gemaakt door:
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SPARK TECH LAB WEERT
MOLENVELDSTRAAT 153
6001 HH WEERT
T: +31 495 74 52 70
BOEKINGEN@SPARKTECHLAB.NL

KIJK VOOR MEER INFO OP:
WWW.SPARKTECHLAB.NL


