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Onderwerp 
Een gezelschapsspel waarbij de kinderen actief bezig zijn met probleemoplossend 
denken. Ze moeten een robot programmeren om radioactief afval te verzamelen 
doorheen een kerncentrale met allerlei obstakels.  

Voorkennis 
Leerlingen kunnen duidelijke commando’s geven en uitvoeren.  
Leerlingen kennen de commando’s: 1 stap vooruit/ achteruit, draai links/rechts. 
Leerlingen kunnen een algoritme opstellen.  

 

 
SOC 3 

de leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid 
van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 

WIS 5.4 
zijn bereid zichzelf vragen te stellen over hun aanpak voor, tijdens en na 
het oplossen van een wiskundig probleem en willen op basis hiervan hun 
aanpak bijsturen. 

WIS 4.1 

kunnen met concrete voorbeelden aantonen dat er voor hetzelfde 
wiskundig probleem met betrekking tot getallen, meten, meetkunde en 
ruimtelijke oriëntatie meerdere oplossingswegen zijn en soms zelfs 
meerdere oplossingen mogelijk zijn afhankelijk van de wijze waarop het 
probleem wordt opgevat. 

WO 2.7 
in concrete ervaringen stappen van het technisch proces herkennen (het 
probleem stellen, oplossingen ontwikkelen, maken, in gebruik nemen, 
evalueren. 

VVKBaO WIS DO1 
Een algemene strategie voor het vaardig oplossen van wiskundige 
problemen kennen, flexibel aanwenden en verwoorden 

WIS DO2 Zoekstrategieën ontwikkelen  

WIS DO3 Nadenken over zijn eigen oplossingsproces en dat proces sturen 

WIS DO 7 
Doeltreffende opvattingen over en houdingen ontwikkelen tegenover 
wiskunde-leren  

WIS MK4 De richting van de beweging verkennen en bepalen 
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WO 0.5 Kinderen werken samen.  

WO 0.7 Kinderen kunnen en durven problemen aanpakken. 

WO 0.8 Kinderen ontwikkelen tot autonome leerders. 

WO 6.16 
 Kinderen kunnen in concrete ervaringen stappen van het technisch 
proces herkennen (het probleem stellen, oplossingen ontwikkelen, 
maken, in gebruik nemen, evalueren). 

OVSG 

WO-TEC-01.22 
De leerlingen herkennen in concrete ervaringen de stappen van 
het technisch proces (probleemstelling, ontwerpen, maken, in 
gebruik nemen, evalueren). 

 
WO-TEC-01.14 

De leerlingen zoeken de oorzaak voor het niet of slecht 
functioneren van een door hen gebruikte technische realisatie. 

 
NL-LUI-TV-01.09 

De leerlingen kunnen langere instructies (tot maximum 6 stappen) 
opdelen in kleinere stappen.  

 
WI-SPV.01.04.01 

De leerlingen kunnen reflecteren op een oplossingsproces en 
oplossingen die fout zijn gelopen en zo het oplossingsproces 
bijsturen en de oplossing aanpassen.  

 WI-SPV.01.04.04 De lln. kunnen zich verplaatsen in een ander. 

 
  Problemen oplossen aan de hand van vaste commando’s.  

 De eigen oplossingsweg evalueren en indien nodig aanpassen.  
 Commando’s geven vanuit het standpunt van de robot.  
 Ervaren dat voor eenzelfde probleem meerdere oplossingswegen mogelijk zijn. 
 Met leeftijdsgenoten rustig samen een spel spelen. 
 Genieten van het oplossen van wiskundige problemen.  
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Gezelschapsspel robot turtles 

http://www.robotturtles.com/ 

 

 

 
Tijdsduur 

 
 
50 minuten  
 
De tijd varieert afhankelijk van het aantal spelers per spelbord, het niveau en de grote van 
het spelbord. 

 
Beschrijving  

 
In een kerncentrale moeten de robots het radioactief afval verzamelen, omdat dit voor 
mensen te gevaarlijk is. De robots moeten wel nog geprogrammeerd worden. Aan de hand 
van pijltjes en commando’s kan je een code maken om je robot te laten bewegen. De 
leerlingen moeten zelf de kerncentrale, hun doolhof opbouwen en maken het zo uitdagend 
als ze zelf willen. Naargelang het niveau van de leerlingen kan je het spel moeilijker of 
gemakkelijker maken. 
 

 
Materiaal  

 
 Gezelschapsspel (kan op de site gevonden worden) 
 1-3 dobbelstenen (afhankelijk van het niveau) 
 De spelregels 
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