
Lesbrief
Toekomst van mobiliteit

Onderbouw vmbo/havo/vwo



Mobiliteit is een veelzijdig onderwerp voor een of 
meerdere lessen. Je kunt het koppelen aan een van 
de zaakvakken, maar ook techniek of een creatieve 
les leent zich voor dit thema. En natuurlijk kan 
mobiliteit als een van de topsectoren van Nederland 
niet ontbreken in lessen over loopbaanbegeleiding of 
beroepsoriëntatie. Met mobiliteit kun je elke leerling op 
zijn of haar interesse aanspreken.

Indeling
• Les 1:  kennismaken met het thema
• Les 2: kennismaken met het bedrijf
• Les 3: reflectie en evaluatie
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Leerdoelen
 f De relatie leggen tussen het thema, de schoolvakken en het beroepenveld.

 f Leerlingen herkennen bestaande technieken en nieuwe technische innovaties.

 f Leerlingen maken kennis met beroepsmogelijkheden in de installatietechniek.

De doelen bij een gastles zijn altijd tweeledig:

1. De leerling leert over de inhoud, in dit geval: hoe zoekt het bedrijf in de mobiliteitssector 
naar steeds nieuwe oplossingen voor duurzamer, zuiniger en comfortabel rijden?

De doelen voor de leerlingen bij deze les zijn:
 f Je leert over diverse soorten mobiliteit.

 f Je leert over nieuwe aandrijflijnen.

 f Je leert over slim kiezen van mobiliteit en de actieradius van diverse vervoermiddelen.

2. De leerling leert over de arbeidsmarkt, in dit geval: welke mensen werken aan welke taken 
bij een bedrijf in de mobiliteitssector en wat zijn hun drijfveren?

De doelen voor de leerlingen bij deze les zijn:
 f Je leert een bedrijf in de mobiliteitssector kennen.

 f Je leert de medewerkers en hun werkzaamheden kennen.

 f Je leert welke kwaliteiten je kunt inzetten in een bedrijf in de mobiliteit en hoe jouw 

kwaliteiten hier tot hun recht kunnen komen.

Benodigdheden
 f Informatie over de werking van een waterstofcel als energiebron in voertuigen: 

www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1914/Waterstof

 f Informatiemateriaal van het bedrijf, folders of online: 

www.audi.nl/nl/web/nl/modellen/e-tron/e-tron.html

 f Een serie vlogs bij mobiliteitsbedrijven: 

https://passionforpower.nl/vlogs 

Tijdsduur
 f Twee keer een les van 45/50 

minuten, gastles 30 minuten, 

evaluatie 15 minuten.

Praktische info lesbrief mobiliteit

Doelgroep
Onderbouw voortgezet onderwijs

 f klas 1 en 2 vmbo/havo/vwo

Dit materiaal is met genoemde verdieping 

en verbreding ook voor andere 

doelgroepen te gebruiken.
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Praktische info lesbrief mobiliteit

Toepassing
 f De voorbereidende les kan worden gegeven door een vakdocent of door een mentor 

of decaan. De les voor de vakdocent gaat meer in op de inhoud en is (op de pagina’s 

hierna) aangeduid met een rood label. De les voor de mentor of decaan is meer gericht op 

beroepsoriëntatie en is aangeduid met een blauw label. De lessen kunnen natuurlijk ook 

beide worden aangeboden.

 f Voor de docent zijn differentiatiemogelijkheden en mogelijkheden om aan te sluiten bij de 

vaklesdoelen hieronder en als tips bij het lesmateriaal beschreven. De mentor of LOB’er 
die de les geeft over drijfveren kan differentiëren in de breedte: er zijn in de klas leerlingen 

met zeer diverse drijfveren. Laat zien dat er voor elk wat wils is, en laat ook zien dat er 

beroepsperspectieven zijn. Je kunt in de bedrijven die werken aan mobiliteit instappen op 

elk gewenst niveau en met elke drijfveer. En je kunt doorgroeien! Laat leerlingen zien dat er 

mensen werken met mbo-, hbo- en wo-achtergrond en kijk samen welke functies bij hen 

zouden passen. Koppel dit ook aan vervolgopleidingen.

 f Vraag ook aan het bedrijf dat eventueel een gastles verzorgt om dit perspectief te schetsen 

en eventueel op maat aan te passen aan de leerlingen in de klas. Dan is het bedrijf en/of de 

gastdocent voorbereid op dit soort vragen van de leerlingen!

Koppeling aan kerndoelen
De lesbrief is niet per definitie geschreven om bepaalde vakdoelen te halen, maar je kunt deze 

les wel koppelen aan verschillende vakken. Bedenk, eventueel samen met je collega’s, hoe je 

onderstaande kerndoelen kunt koppelen aan deze les. Je zult zien dat het onderwerp mobiliteit 

vanuit diverse vakken kan worden bekeken. Laat je leerlingen dat ook ervaren!

Met deze lesbrief kun je een bijdrage leveren aan de volgende kerndoelen:

Mens & Natuur
 f 30, 33, 35

Mens & Maatschappij
 f 36, 39

Kernvakken
 f 1, 5, 6, 7, 8, 25, 27

Kunst & Cultuur 
 f 49, 52
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Mobiliteit is een heel diverse sector, met allerlei vormen van vervoer. 

 f Verzamel met je hele klas zo veel mogelijk voertuigen, schrijf ze op A4’tjes en maak er 

een lange file van in het lokaal of ga door op de gang. 

Mobiliteit is een grote bedrijfssector in ons kleine land. Niet alleen alle soorten fietsen vallen 

hieronder, maar ook voertuigen als auto’s, bedrijfswagens, vrachtwagens, gemotoriseerde 

tweewielers (bv. scooters) en zelfs treinen, schepen, trams, bussen en vliegtuigen. 

Introductie van het thema

Veranderingen in de mobiliteit
Bedrijven in de mobiliteit zijn altijd al druk, maar 

nu nog meer vanwege de energietransitie. We gaan 

stap voor stap over van brandstoffen zoals gas 

of diesel naar duurzame en hernieuwbare brand-

stoffen. Dat moet ook wel, want diesel en gas zijn 

fossiele brandstoffen en die raken op. En de win-

ning ervan zorgt ook voor problemen zoals lucht-

vervuiling en aantasting van enorme gebieden op 

aarde. Daarom moeten we twee dingen doen:

1. Minder brandstoffen gebruiken.

2. Andere vormen van brandstof gebruiken.

 f Kun je zelf mogelijkheden bedenken 
om minder brandstoffen in 
vervoermiddelen te gebruiken?

De mobiliteitssector is al druk bezig om van 

brandstoffen zoals diesel en gas over te gaan 

op schonere en hernieuwbare brandstoffen. Een 

schonere motor gebruikt geen of minder diesel, 

benzine of gas. Of juist andere brandstoffen. 

Die andere brandstoffen worden gevonden op de 

meest gekke plekken! Bijvoorbeeld:

Druiven
Een Italiaanse wijnboer heeft druivenschillen over. 

Die druivenschillen worden gebruikt als brandstof 

– dat heet biogas – en op die brandstof kun je 

een motor laten draaien. Dat werkt zo: druiven 

vergisten als je ze een tijdje laat rotten. Daarbij 

komt gas vrij. Dat gas wordt opgevangen en 

gebruikt als brandstof.

Banden
Een Nederlands bedrijf verzamelt oude autoban-

den voor recycling. Bij het recyclen komt  

gas vrij. Dat gas wordt opgevangen en gebruikt 

als brandstof. 

Zon
En natuurlijk zijn er motoren met elektrische  

aandrijving op zonne-energie, zodat je ook daar-

voor geen ‘gewone’ motor meer nodig hebt.

Fiets
In de fietswereld gaan ze juist over van 

bewegings  energie – aandrijven via je trappers – 

naar meer elektrisch ondersteunde fietsen. Niet 

om vals te spelen in de Tour de France: veel men-

sen kopen tegenwoordig een e-bike omdat ze 

daarmee gemakkelijker grotere afstanden kunnen 

afleggen en dus de auto kunnen laten staan. 

Waterstof
Waterstof is een gas dat heel makkelijk verbrandt. 

Die verbranding geeft energie en als je die kunt 

‘vangen’, dan kun je er ook op rijden! Waterstof 

is eigenlijk overal om je heen, want het wordt 

gemaakt van … water.

Kijk maar eens naar het Klokhuis-filmpje.
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Elektrisch rijden
Je ziet ze al veel op de weg: elektrische auto’s die 

stil voorbij zoeven. Dan kun jij de onderstaande 

vragen wel beantwoorden!

 f Welke brandstof gebruiken 
elektrische auto’s?

 f Hoe komt die brandstof in de auto?

Elke auto met een stekker is ten minste voor een 

deel elektrisch. Er zijn vier verschillende soorten 

elektrische auto’s:

Volledig elektrische auto’s: de wielen worden 

aangedreven door één of meer elektromotoren. 

De energie voor die motoren komt uit accu’s, een 

soort grote batterij. De accu haalt de elektriciteit 

uit het stopcontact, meestal in de vorm van een 

(snel)laadpaal. Een voorbeeld van een volledig 

elektrische auto is de Tesla.

Elektrische auto’s met range extender: ook 

hier drijven elektromotoren de wielen aan. Het 

verschil met de volledig elektrische auto is dat 

er ook een verbrandingsmotor in de auto zit. De 

auto rijdt eerst op elektriciteit, maar als de accu 

leeg is, start de verbrandingsmotor om elektri-

citeit op te wekken. Er zijn niet zoveel van deze 

auto’s: een voorbeeld is een BMW i3.

Plug-in hybrides: deze auto heeft twee aandrijf-

lijnen, de verbrandingsmotor en de elektromotor. 

Als de accu leeg is (na ongeveer 50 km), gaat de 

verbrandingsmotor aan. Ook tijdens het rijden 

kan de accu opladen (bijvoorbeeld als de auto 

remt, dan wint de accu energie terug). Een voor-

beeld is de Mitsubishi Outlander PHEV.

De auto met een brandstofcel: deze auto rijdt 

eigenlijk ook volledig elektrisch, alleen komt de 

elektriciteit niet uit het stopcontact, maar van 

de brandstofcel in de auto. Deze cel zet water-

stof en zuurstof om in water en elektriciteit. De 

waterstofcel werkt zo’n beetje als een accu of 

grote batterij. Een voorbeeld van een auto op een 

brandstofcel is de Toyota Mirai.

TIPS OM TE DIFFERENTIËREN NAAR NIVEAU:
• Lees de introductietekst samen en interactief door, zorg ervoor dat je leerlingen 

begrijpen wat ze lezen door tussendoor vragen te stellen waarmee je het onderwerp 
centraal stelt. Bijvoorbeeld over begrippen zoals brandstof, winning van grondstoffen 
en aandrijving van wielen. Het gaat vooral om het aangeven van kennis en activeren van 
voorkennis bij je leerlingen. Bespreek klassikaal de gestelde vragen bij de tekst.

• Lees de introductietekst samen en interactief door, zorg ervoor dat je leerlingen 
begrijpen wat ze lezen door tussendoor vragen te stellen waarmee je het onderwerp 
centraal stelt. Het gaat vooral om het aangeven van kennis en activeren van voorkennis 
bij je leerlingen. Laat leerlingen daarna in groepjes de gestelde vragen beantwoorden. 
Bespreek klassikaal de antwoorden.

• Laat leerlingen zelfstandig de introductietekst lezen. Bespreek klassikaal de antwoorden.
• Laat leerlingen zelfstandig de introductietekst lezen en in groepjes de vragen 

beantwoorden. Bespreek daarna klassikaal de vragen bij de tekst.
• Laat je leerlingen zelfstandig de introductietekst lezen en de antwoorden op de vragen 

bedenken. Bespreek na het zelfstandig lezen klassikaal de antwoorden of laat leerlingen 
in groepjes praten over hun antwoorden.
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 f Zoek de verschillen
Het verschil tussen een elektrische auto en een auto op fossiele brandstof zit vooral in de aandrijflijn. 

Dat is een verzamelnaam voor alle onderdelen die ervoor zorgen dat de wielen worden aangedreven. 

De elektrische auto rijdt niet of minder op fossiele brandstoffen en heeft daardoor veel minder  

schadelijke uitstoot (CO2). Kijk eens bij deze twee plaatjes welke de oude benzineauto is en welke  

de elektrische auto:

Dit is de 

De volgende onderdelen 

zie ik: 

Dit is de 

De volgende onderdelen 

zie ik: 
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Les 1 Kennismaken met het thema in de klas

 f Opdracht 1 
Introductie onderwerp mobiliteit 
Beantwoord de kijk-/leesvragen in de introductietekst

De introductie maak je op maat voor jouw klas. De informatie hierboven kun 

je gebruiken om de les op te bouwen. Laat leerlingen een filmpje zien over 

de mobiliteitssector, afhankelijk van hoe je jouw les wilt insteken en waar het 

aansluit bij de achtergrondkennis van jouw leerlingen.

Nadat je het onderwerp hebt geïntroduceerd, kun je een inkijkje geven in de mobiliteitssector met één of 

meer vlogs van Passion for Power: passionforpower.nl/vlogs. Laat leerlingen zelf kiezen welk vlog ze gaan  

kijken en laat ze hun informatie met elkaar uitwisselen. Bedenk met elkaar een aantal onderwerpen waarover 

je meer wilt weten en die per vervoermiddel anders kunnen zijn (bijvoorbeeld energiegebruik, uitstoot,  

comfort, gemak, aandrijflijn). Verzamel ze op een groot blad/bord en bespreek klassikaal.

 f Opdracht 2A 
Ga toch fietsen!

Leuk al die supertrendy vervoermiddelen, maar er gaat toch eigenlijk niks boven je oude vertrouwde 

barreltje: de fiets. De fiets werkt vooral op heel duurzame energie, namelijk jouw energie! 

Je brengt de energie over van je benen naar de trappers en ketting op de fiets en 

zo naar de wielen. Duurzamer kan bijna niet. 

• Hoeveel verschillende soorten fietsen (en dan niet de kleur,  

maar echt een andere soort) zijn er, denk je?

• Verzamel ze door ze op te schrijven tussen de spaken in dit wiel. 

Er zijn zoveel verschillende  fietsen dat je ze bijna niet kunt tellen. 

Toch hebben de meeste fietsen ongeveer dezelfde onderdelen.

D
O

C
EN

T

Verdiep en verbreed:
Zet de verschillende vervoermiddelen op een rij van meer naar minder vervuilend voor het milieu. 

Bedenk samen eenduidige criteria om je keuze bij de volgorde van meer naar minder vervuilend te 

onderbouwen.

Verdiep en verbreed:
• Behalve de fietsen die je al kent, kan je misschien ook fietsen  

bedenken die er nu nog niet zijn, maar die we in de toekomst wel gaan 

zien. Dream on … fietsen op waterstof in plaats van elektriciteit? Fietsen 

waar je met z’n drieën op kan? Fietsen met een dakje? Fietsen om zoveel 

mogelijk pakjes te vervoeren? Hoe fiets jij het liefst de toekomst in? Verzin het even 

zelf en maak een lijst of schetsen van alle toekomstfietsen!

• Creatief denken doe je het best in de habitat van de fiets: neem je leerlingen dus even mee naar 

buiten voor een frisse neus en zorg voor een omgeving waarin ze elkaar versterken in het associëren. 

Of maak er een competitie van tussen groepjes leerlingen.
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 f Weet jij hoe het zit met jouw fiets? Welke onderdelen ken je? Welke mis je?

 wiel
 trapper
 achterlicht
 bagagedrager
 zadel
 ventiel

 spatbord
 stuur
 koplamp 
 kettingkast
 frame 
 

 f Opdracht 3A 
Hoe ver kom je?

Duurzamer dan de fiets kan bijna niet, maar ook autofabrikanten zijn al goed op weg. Mooi dat al die 

automerken zulke duurzame auto’s maken, maar hoe ver kun je eigenlijk rijden op een volle tank of 

accu? De actieradius is de afstand die een vervoermiddel aflegt op een volle accu, een volle brandstoftank 

of een combinatie daarvan.

Zoek bij de vervoermiddelen hieronder uit hoe groot je actieradius is met een volle tank of accu. En 

natuurlijk wil je meteen ook weten hoe lang het duurt voordat die tank of accu weer vol is. 

Verdeel de klas over de in de tabel beschreven vervoermiddelen in kleine heterogene groepjes, zodat 

het vervoermiddel vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken. 

Ga op onderzoek uit op het internet:
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• Kijk welke actieradius elk vervoermiddel heeft, gemeten vanaf school. 

Hoe ver komt elk vervoermiddel? Hang een kaart aan de muur met 

verschillende kleuren touwtjes per vervoermiddel van jouw plaats tot 

de plaats waar ze met één rit kunnen komen. Probeer zo goed mogelijk 

op schaal te werken.  

• Zet van alle vervoermiddelen de actieradius in de tabel.

Vervoermiddel Actieradius (in km) Duur tankbeurt (in min)

Stella e-bike 

Toyota Mirai met brandstofcel

Harley-Davidson LiveWire elektrische 
motor

Giant TCR advanced SL disc racefiets

Tesla met elektrische accu

Elektrische Vespa-scooter

Speed pedelec Qwic

 f Kom je er niet uit? Bewaar dan je vragen voor de gastles van het 
mobiliteitsbedrijf! Of je belt een bedrijf in de buurt … daar kunnen ze je vast 
meer vertellen.

Wat vind jij belangrijk in een vervoermiddel?
Laat de groepjes op basis van de verzamelde kennis een pleidooi houden voor ‘hun’ vervoermiddel: 

waarom is dit vervoermiddel het meest ideaal? 

Benoem criteria als energiegebruik, gezondheid, actieradius, uitstoot (of kies zelf een aantal belangrijke 

criteria) waarop een vervoermiddel kan scoren. Maak een tabel met de vervoermiddelen en de criteria 

en kijk welke vervoermiddelen goed scoren.

Verdiep en verbreed:
Als je dit uit wilt breiden, dan kan je per vervoermiddel een reclameposter laten maken met de voor-

delen van het vervoermiddel en waarom iedereen dit moet aanschaffen. Voor verdieping kan je een 

aantal stellingen bedenken waar je het juiste vervoermiddel bij moet zoeken, bijvoorbeeld:

• Je wilt op vakantie naar Zuid-Frankrijk

• Je gaat dauwtrappen met Hemelvaart, rondje om je stad

• Je doet boodschappen voor het weekend

• Je gaat naar school

• Je wilt trainen voor de Tour de France

 f Extra vragen voor het bedrijf
Laat elke leerling een vraag bedenken over vervoermiddelen of energiegebruik in de 

mobiliteit om ze voor te bereiden op de gastles. 
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Nadat je het onderwerp hebt geïntroduceerd en de link hebt gelegd naar de voorkennis van de leerlingen, kun 

je met filmpjes een inkijkje geven in de mobiliteitssector. 

Check eventueel bij je leerlingen of collega-docent welke filmpjes al bekeken zijn (les A). Geef leerlingen een 

kijkopdracht mee, bijvoorbeeld: 

• Zoek zo veel mogelijk beroepen in de mobiliteitssector.

Maak een woordwiel met alle beroepen die wel iets met mobiliteit te maken kunnen hebben. Van auto-ont-

werper tot fietsenmaker en van onderhoudsmonteur bij Scania tot piloot.

 f Opdracht 2B 
Drijfveren

Sluit aan bij eerder gegeven lessen over talenten of kijk met een testje welke drijfveren, triggers en 

barrières de leerlingen hebben bij techniek. Wat vinden ze belangrijk in hun toekomstige studie en 

loopbaan? Met de gastles kunnen alle bètatypes worden aangesproken. Er zijn zeven dimensies – 

denk richtingen – die bij leerlingen een rol spelen in hun keuze voor de techniek. 

 Hier kan je meer lezen over de 7 dimensies 

Voor de aansluiting met alle leerlingen is het van belang dat je laat zien dat medewerkers in de mobili-

teit ook vaak vanuit hun eigen drijfveren en interesses hebben gekozen voor hun beroep. Bijvoorbeeld 

de accountmanager die graag nieuwe opdrachten binnenhaalt, omdat zij er een kick van krijgt (waar-

dering en erkenning) om nieuwe producten (vertrouwen in technologische vooruitgang) aan de klant te 

verkopen die daar een stapje mee vooruit kan (maatschappelijke betrokkenheid). Of kijk naar de gewel-

dige campagne die de Duitse autofabrikant Volkswagen heeft gemaakt voor de toekomstige modellen. 

Creatievelingen in marketing zullen daarvan smullen. Of de fietsenmaker die meteen maakt (praktisch 

gericht) wat de klant wil en daar apetrots op kan zijn (waardering en erkenning). Of misschien wel de 

machinebouwer (praktisch gericht) die de duurzaam aangedreven motor kan bedenken (interesse 

in nieuwe technologie) en bouwen die voor een noodaggregaat in het ziekenhuis (maatschappelijk 

betrokken) gebruikt kan worden?  

• Laat elke leerling zijn of haar drijfveren voor zijn/haar eigen beroepsperspectief kiezen; wat vindt de 

leerling belangrijk?

• Laat leerlingen elkaar positieve feedback geven over hun drijfveren; wat vindt zij/hij belangrijk in 

het leven, wat past bij haar/hem? Kijk naar sociaal-emotionele kwaliteiten, capaciteiten in bepaalde 

vakken, hobby’s en interesses.

• Check of je de vijf types in de leerlingen in de klas herkent: maatschappelijke toepasser  

(no-tech, wel oog voor elkaar) – doener (vooral aan de slag) – vernieuwer (hightech-liefhebber) – 

 creatieve maker (probleemoplosser die alles maakt) – ontdekker (vindt veel interessant).
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 f Opdracht 3B 
Talenten

Kijk met de klas welke talenten leerlingen kunnen inzetten in een metaalbedrijf. Hieronder een tabel 

met talenten die zoal aan bod komen; wie bezit welke talenten? Bij welke dimensies of drijfveer past 

dit talent? Laat leerlingen zelf aan het werk gaan (in tweetallen of in kleine groepjes) en bespreek het 

later klassikaal. Zijn er misschien talenten waar je meerdere dimensies aan kunt koppelen of andersom: 

een dimensie die bij meerdere talenten hoort? Herkennen leerlingen met een bepaald talent zich in 

één of meerdere drijfveren?

 f Extra vragen voor het bedrijf
Laat de leerlingen elk een vraag bedenken over duurzame mobiliteit of beroepen in de mobiliteit om 

ze voor te bereiden op de gastles. 

  Precies werken   Goed met cijfers, goed kunnen rekenen

  Meedenken en inleven   Keuzes maken

  Creatieve ideeën verzinnen   Goed kunnen luisteren

  Met geld omgaan   Contact onderhouden

  Oog voor trends en ontwikkelingen in de maatschappij   Goed kunnen uitleggen

  Hartelijk kunnen omgaan met mensen   Netjes kunnen werken

  Sterk   Plannen

  Zelfstandig   Oplossingen bedenken

  Zelfvertrouwen in bèta en techniek

  Vertrouwen in technologische vooruitgang

  Interesse in nieuwe technologie

  Waardering en erkenning

  Techniek is te leren  Praktische gerichtheid

  Maatschappelijke betrokkenheid
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Les 2 Kennismaken met het bedrijf

 f Opdracht 4 
Hoe zit dat in het bedrijf?

Afstemming tussen school en bedrijf over de opdracht die voorafgaand aan de gastles op school is gegeven:

• Brandstofgebruik: hoe denkt het bedrijf na over brandstofgebruik, besparing en de overgang naar duur-

zaam rijden?

• Actieradius: hoe zorgt het bedrijf ervoor dat de actieradius van hun vervoermiddel optimaal wordt?

• Beroepsoriëntatie: welke medewerkers/kwaliteiten/interesses kom je tegen in het bedrijf? Welke talenten 

worden ingezet? 

Voorbereiden in de klas of thuis
Check de website van bedrijven uit de branche, liefst herkenbaar en in de buurt. 

Misschien kennen leerlingen wel mensen die in de mobiliteitssector werken?

De gastles
Introductie gastdocent en bedrijf.

Inhoudelijke lijn: wat maakt of doet dit bedrijf, voor welke klanten, welke 

vragen van de klant krijg je, hoe zorg je ervoor dat je steeds nieuwe duurzame 

oplossingen bedenkt, hoe optimaliseer je de actieradius van jouw product?

Energie: vragen die hierboven zijn gesteld bij het intro over de mobiliteitssector 

kunnen aan de orde komen. Van aandrijflijn tot actieradius. De gastdocent kan 

vertellen over deze onderwerpen en hoe ze er in het bedrijf mee omgaan. 

Beroepsoriëntatie: diverse drijfveren van medewerkers in de mobiliteitssector 

komen aan bod, vertaald naar dimensies en Bèta&TechMentality-types. Hoe zorg 

je ervoor dat alle medewerkers up-to-date blijven in een sector die razendsnel 

verandert? Hoe leer je als monteur bijvoorbeeld alle nieuwste technieken?
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Les 3 Reflectie en evaluatie

 f Opdracht 5A 
Evaluatie van de introductielessen en opdrachten in combinatie met wat je 
in het bedrijf/in de gastles hebt gezien.

Kijk naar de doelen en check in hoeverre deze gehaald zijn.

• Bespreek opdracht 2: welke fietsen en fietsonderdelen zijn bekend in je klas?

• Bespreek opdracht 3: hoe is de actieradius van de verschillende vervoermiddelen? Wat zijn in de klas belangrijke 

factoren om te kiezen voor een bepaald vervoermiddel? Wat zegt het bedrijf over de actieradius, hoe kunnen zij 

die beïnvloeden? 

• Bespreek de antwoorden die je hebt gekregen op de vragen die je aan het bedrijf hebt gesteld.

 f Opdracht 5B 
Kijk naar de doelen en check in hoeverre deze gehaald zijn.

Kijk naar de doelen en check in hoeverre deze gehaald zijn.

Bespreek opdracht 2 en 3: welke drijfveren heb je bij medewerkers in het bedrijf gezien? Check of deze drijfveren 

en types ook te vinden zijn in jouw klas: wie zou welke functie kunnen bekleden in het bedrijf? Zien de leerlingen 

zichzelf al ergens in de mobiliteit werken? Wat doen ze dan en waar zien ze een uitdaging voor zichzelf? Welke 

talenten kwamen langs in het bedrijf, misschien nog wel andere dan in de tabel!

Leerlingen kunnen meteen de conclusie trekken en opschrijven:

Ik vind het belangrijkste in mijn werkende leven:  

Maar dit vind ik ook belangrijk:

In de mobiliteitssector lijkt de functie van   

mij het leukste omdat 

De evaluatie is van belang om het geleerde te laten bezien en bezinken: welke 

waarde heeft deze les voor je leerlingen gehad?
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