
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bouw een weg alsof het lego is!” 
Duurzaam en circulair bouwen met PlasticRoad 

 

DOCENTENHANDREIKING 
          
 
        



 

 

Innovatiewedstrijd Bouwend Nederland & Bèta Challenge 2023 – docentenhandreiking 

 

Bouw een weg alsof het Lego is 

Duurzaam en circulair bouwen met PlasticRoad 

 

Toelichting bij de deelopdrachten 

“Daag de leerlingen uit om deelproducten waar mogelijk fysiek uit te werken. Dat maakt leerlingen 
actief en helpt in het gesprek over het deelproduct.” 
 

Fase 1 Oriënteren 

In de oriënterende fase van de opdracht komt de leerling, in samenwerking met anderen, op 
systematische wijze tot een helder beeld van het probleem. Competenties waarop de leerling in deze 
fase wordt bevraagd zijn: 

- samenwerken en overleggen 
- onderzoeken 
- plannen en organiseren 

 

Na deze fase zouden leerlingen een goed idee moeten hebben van het modulaire ontwerp van de 

PlasticRoad en van nieuwe mogelijkheden die met het systeem gerealiseerd zouden kunnen worden. 

Bij het reflectiemoment controleer je of de leerling een helder beeld van de opdracht heeft. 
Voorbeelden van vragen die je hierbij kan stellen: 
 
- wat voor verrassende eigenschappen van de PlasticRoad heb je ontdekt bij het maken van het 

schaalmodel? Waarom was dat verrassend voor je? 

- zit er iets tussen je ideeën waarvan je het jammer vindt dat het niet betaalbaar blijkt? 

- wat heb je gedaan om de haalbaarheid van je ideeën in te schatten? 

 
 
“Maak met informatie uit de online brochure Plastic Road een schaalmodel van een aantal 
elementen van de PlasticRoad, waarmee je gedurende de opdracht kunt experimenteren en ideeën 
kunt uitproberen”. 
 

- Het youtube-filmpje van PlasticRoad in de online brochure is wellicht ook mooi om de 

opdracht mee te introduceren / in te leiden aan de start. Daarna laat je ze bijvoorbeeld aan 

de hand van enkele concrete vragen die ze moeten beantwoorden over PlasticRoad / het 

product grasduinen op de website en door de brochure. Dit korte filmpje kan ook 

behulpzaam zijn: https://www.youtube.com/watch?v=bK5HLnTOeak 

- Het schaalmodel is bedoeld om langs een creatieve weg een goed idee te krijgen van het 

modulaire ontwerp van de PlasticRoad. Het is een oriënterende opdracht; dat bepaalt 

bijvoorbeeld ook de eisen aan de afwerking. 

https://kws.foleon.com/plasticroad/plasticroad-algemene-brochure-2021/de-nieuwe-generatie-duurzame-infrastructuur/
https://www.youtube.com/watch?v=bK5HLnTOeak


 

 

- Bij het schaalmodel moeten leerlingen ook denken aan het inzetten van materialen die 

passen bij een snel te realiseren model, dat stevig genoeg is om er later mee te 

experimenteren.  

- Bij de ontwerpmatrix gaat het er vooral om dat de leerlingen brainstormen over mogelijke 

toepassingen en de bedachte ideeën ordenen. Bij de brainstorm moeten ze goed kijken naar 

hoe de modules van de PlasticRoad in elkaar zitten en welke mogelijkheden die bieden.  

 
 
Met betrekking tot de haalbaarheid kun je denken aan vragen als: 
- is dit te produceren?  
- kunnen we hier een prototype van maken?  
 
 

En met betrekking tot de verkoopbaarheid kun je denken aan vragen als: 
- wie zit op deze toepassing te wachten?  
- bestaat het probleem dat we hiermee oplossen?  
 
Dit zijn de criteria om de ideeën te scoren. Hoewel de term ontwerpmatrix een specifieke vorm 
suggereert, kunnen de leerlingen hier met iedere ordening komen waarin ze hun ideeën en de 
scores op de twee criteria overzichtelijk weergeven. 
 
 

Plug and play : de ideeën moeten gaan over wat voor soort onderdelen je op de wegdelen aan kan 
sluiten en welke functie(s) je ermee aan de weg (pad, plein, veld, etc.) toevoegt.  
Het bedenken van ideeën kan langs twee kanten plaatsvinden: leerlingen verzinnen functies en 

zoeken op welke onderdelen daarvoor nodig zijn, of ze zoeken allerlei beschikbare onderdelen bij 

elkaar en kijken of met (een combinatie van) deze onderdelen bepaalde functies te bedenken zijn. In 

het creatieve proces is het schaalmodel belangrijk voor het stimuleren van het 

voorstellingsvermogen. 

- Bij het maken van het schaalmodel moeten leerlingen materialen kiezen. Help ze daarbij 

door ze te laten nadenken over het doel van het schaalmodel: moet het er gelikt uitzien? 

Moet je het model straks nog kunnen aanpassen? Wat ga je straks met het model doen? Hoe 

gedetailleerd moet het model zijn? 

- Leerlingen moeten een schaal bepalen waarop ze het schaalmodel gaan maken. Daarbij kun 

je de leerlingen stimuleren na te denken over de consequenties van een bepaalde schaal, 

want keuzes maken betekent beredenerend afwegen. Hoe groot wordt het schaalmodel 

dan? Hoeveel materiaal heb je dan nodig? Wordt het model niet te klein of te groot om er 

later mee te experimenteren? Wat betekent zo’n schaal voor de tijd dat je bezig bent om het 

model te maken?   

 

Fase 2 Voorbereiden 

In de voorbereidende fase maakt de leerling zich relevante kennis en vaardigheden eigen die nodig 
zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Competenties waarop de leerling in deze fase wordt 
bevraagd zijn: 

- formuleren en rapporteren 



 

 

- onderzoeken 

- leren 

 

Na deze fase hebben leerlingen goed nagedacht over de uitvoering van het ontwerp en hebben ze 

een werktekening waarmee ze straks concreet aan de slag kunnen. 

Bij het reflectiemoment controleer je of de leerling zich voldoende kennis en vaardigheden heeft 
eigen gemaakt om de opdracht uit te voeren. Voorbeelden van vragen die je hierbij kan stellen: 
 

- kun je, wanneer je naar je ontwerp kijkt, onderdelen aanwijzen waar nog wel wat haken en 

ogen aan zitten als je dit in de praktijk werkelijk wil realiseren? 

- welk probleem gaat jullie toepassing oplossen?  

- noem eens een aandachtspunt van je ontwerp dat echt een verrassing voor je was. Hoe zijn 

jullie daarachter gekomen? 

- kun je op je werktekening aanwijzen hoe je rekening hebt gehouden met de punten uit je 

checklist? 

 

“Maak door te werken met prutsmodellen een checklist met de belangrijkste aandachtspunten voor 

het ontwerp van het meest veelbelovende idee”. 

- De leerlingen maken eerst een keuze uit hun ontwerpmatrix. Dat idee werken ze uit door 

met trial and error praktische oplossingen uit te proberen op prutsmodellen, waarbij ze 

opnieuw hun schaalmodel kunnen inzetten. Hun bevindingen komen in de checklist terecht: 

wat werkt wel en wat werkt niet, rekening houdend met het programma van eisen. 

 

“Werk het voorlopige ontwerp uit in een gedetailleerde werktekening aan de hand waarvan je straks 

een prototype op schaal kunt maken.” 

- Voor het maken van de werktekening moeten de leerlingen niet alleen hun idee, maar ook 

de aandachtspunten uit hun checklist uitwerken in een concreet ontwerp. 

- De werktekening moet voldoende informatie bevatten om het prototype te kunnen maken. 

Die informatie bevat niet alleen de afmetingen, maar vertelt ook iets over de materialen, 

verbindingen en andere onderdelen (als ze nodig zijn, zoals led’s, weerstanden, sensoren, 

etc.). 

- Interactie met de omgeving of geprogrammeerd gedrag van elektronische componenten 

kunnen leerlingen realiseren met Arduino of MicroBit. 

 

Fase 3 Uitvoeren 

In de uitvoerende fase voert de leerling de opdracht in samenwerking met anderen systematisch uit 
volgens de aangegeven specificaties. Competenties waarop de leerling in deze fase wordt bevraagd 
zijn: 
 

- beslissen en activiteiten initiëren 

- vakdeskundigheid toepassen 

- op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten 



 

 

 

Na deze fase beschikken de leerlingen over een presentabel prototype van hun idee. 
 
 

Bij het reflectiemoment controleer je of de leerling de opdracht daadwerkelijk volgens de 
specificaties heeft uitgevoerd. Voorbeelden van vragen die je hierbij kan stellen: 
- welk onderdeel van het programma van eisen komt volgens jullie het best uit de verf in jullie 

prototype?  

- en van welk onderdeel vond je het 't lastigste om er rekening mee te houden? 

- waarin verschillen de materialen die je in het prototype hebt gebruikt met de materialen 

waarin het ontwerp werkelijk uitgevoerd zou worden?  

 

Fase 4 Opleveren 
Bij het opleveren draagt de leerling het eindresultaat volgens specificaties over aan de 
opdrachtgever, zodat deze in staat is het te beheren of te gebruiken. Competenties waarop de 
leerling in deze fase wordt bevraagd zijn: 
 

- kwaliteit leveren 

- materialen en middelen inzetten 

- presenteren 

- ethisch en integer handelen 

 

“Draag door middel van een sales pitch de nieuwe toepassing over aan de opdrachtgever. In de pitch 

speelt je prototype een sleutelrol”. 

- Een salespitch is een kort verhaal waarin de highlights van het ontwerp toegelicht worden op 

een positieve manier. Het gaat dus niet om een presentatie waarin het ontwerpproces 

doorgenomen wordt. Het moet to the point  en beknopt zijn. Daarvoor moeten keuzes 

gemaakt worden: wat vertellen we wel en wat laten we liggen? 

- Het prototype speelt een sleutelrol. Dat wil de leerlingen uitnodigen om op de eerste plaats 

het concrete idee te laten zien. Een PowerPoint-presentatie kan de pitch eventueel 

ondersteunen, maar een vlot praatje rondom het prototype staat op de voorgrond.  

- Een salespitch veronderstelt ook dat er nadien wat korte vragen worden gesteld door de 

opdrachtgever. Ook daar moeten leerlingen zich op voorbereiden. De eerdere keuzes om iets 

uit het praatje weg te laten spelen hier een rol in.  

 

Terminologie van het beroep 

De context van de opdracht creëert een rijke leeromgeving waarin de leerling kennismaakt met en 

zich kan oriënteren op beroepen in de bouwsector. De leerling vormt zich zo een realistisch beeld 

van beroepen in de bouwsector en krijgt een beginnend idee over verschillende functies. Deze 

kennismaking en oriëntatie staan ten dienste van de ontwikkeling van de beroepsidentiteit van de 

leerling. 

 



 

 

In de opdrachtformulering wordt terminologie gebruikt die bij het beroep past. Voorbeelden daarvan 

zijn: duurzaam en circulair bouwen, selling feature, plug and play, prefab, etc. Deze woorden mogen 

(moeten) uitgelegd worden, maar spreken de leerling wel als professional aan. Leerlingen leren zo 

dat bij een bepaald beroep specifieke termen horen, wat bijdraagt aan het realistische beroepsbeeld. 

Als je in de opdracht met een professional of opleiding samenwerkt, kun je afspreken de 

terminologie van het beroep terug te laten komen. 

Daarnaast komen er ook woorden voor die deelproducten beschrijven, maar niet specifiek zijn voor 

de bouwsector. Voorbeelden daarvan zijn: ontwerpmatrix, schaalmodel, checklist en prototype. Deze 

producten mogen (moeten) uitgelegd worden, zodat de leerling weet wat er van hem wordt 

verwacht. Dat kan door er, liefst verschillende, voorbeelden van te laten zien.  

 

  



 

 

BIJLAGEN 

Afbeeldingen van PlasticRoad 

 


