
DE KLAS VAN DE TOEKOMST



OPDRACHT OMSCHRIJVING

Beste Brainer,

Schelp bouw & interieur is gespecialiseerd in het bouwen en inrichten van gebouwen. 
Ze hebben verschillende ideeën bedacht die vernieuwend zijn. Zo hebben ze een 
plafond ontworpen die er mooi uit ziet maar ook geluid absorbeert. Deze kunnen ze in 
een paar dagen maken terwijl dit normaal langer duurt! Zo is Schelp bouw & interieur 
altijd bezig om nieuwe ideeën te verzinnen. Maar nu hebben ze een vraag aan jou.

Het klaslokaal is veel veranderd in de afgelopen jaren. 
Zoek maar eens oude foto’s op van vroeger. Het 
verschil is enorm! En een klas lokaal zal ook altijd 
blijven veranderen. Schelp bouw & interieur vraagt 
zichzelf af hoe een klaslokaal er over 100 jaar uit zou 
zien.

En die vraag kun je het beste stellen aan jullie! Jullie 
zitten nog op school. Jullie weten wat er allemaal nodig 
is in een klaslokaal. Kijk maar rond. Maar hoe zou die er 
over 100 jaar uit zien? Gebruiken we dan nog steeds 
digiborden of komen we wel naar school toe? Dit is dan 
ook jullie opdracht.

 De klas van de toekomst:
Hoe zou jij de klas van de toekomst ontwerpen?

Voor meer informatie over Schelp bouw & interieur kun je kijken op www.schelpbouw.nl 

Succes!
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STAPPENPLAN

Stap 1 - Brainstormen: Eerst ga je brainstormen over de opdracht. Wat vind jij fijn aan 
een klaslokaal? Welke technische snufjes moeten er in een klaslokaal van de toekomst 
komen? Hoe is hij ingericht? Zoek ook eens op internet. Gebruik op internet 
zoektermen als “school van de toekomst”, “leven in de toekomst”, “gebouwen van de 
toekomst” of gebruik je eigen zoektermen. Zoek ook op “Honda Asimo” en je zult 
versteld staan! Kijk op www.schelp.braintrigger.nl voor meer informatie.

Stap 2 - Uitwerken: Nu weet je hoe de toekomst er 
uit gaat zien volgens jou. Je gaat nu kijken hoe je al 
je ideeën kunt toepassen in een klaslokaal. Waar 
plaats je je ideeën? Hoe gaat het er uit zien? Hoe 
zal het gaan werken? Wat is heb je hiervoor nodig? 
Dit schijf je allemaal op. Kies daarna de beste 
ideeën uit die je gaat uitwerken.

Stap 3 - Bouwen: Maak een korte omschrijving en 
een tekening of bouw een echte maquette van je 
idee. Het leukste is het als je je idee presenteert en 
hier een videofilmpje van maakt. 

Stap 4 - Uploaden: Log in op www.braintrigger.nl met je “Inzendcode” en presenteer 
teksten en beelden (foto’s, ingescande tekeningen, filmpjes etc.) op de website van 
BrainTrigger!

• Weet je niet goed hoe de site werkt? Klik dan op “Help” op de BrainTrigger 
website.

• Wil je vragen over de opdracht stellen aan Strukton Worksphere? Log dan in met 
je “Inzendcode” en klik op “Vragen”.

• Als je klaar bent met het invullen van je pagina klik dan op “Nu inzenden”.

Stap 5 - Promoten: Vraag iedereen die je kent om op jullie idee te stemmen. Je kunt je 
uitvinding promoten door op de pagina met jouw inzending te gaan staan en dan op 
bijvoorbeeld het “Hyves” tekentje te selecteren om je idee op je eigen Hyves pagina te 
promoten. Je kunt natuurlijk ook iedereen die je kent mailen met de vraag om op jouw 
idee te stemmen.

Stap 6 - Presenteren: Presenteer jullie uitvindingen aan de manager van Schelp bouw 
& interieur. Hij komt op bezoek bij jullie school.
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PAKKET VAN EISEN

De ideeën die jullie gaan uitwerken moeten wel aan de volgende eisen voldoen:

• Het ontwerp moet vernieuwend zijn.

• Je moet je prettig voelen in het klaslokaal dat jij ontwerpt.

• Natuurlijk moet er goed gewerkt kunnen worden in het klaslokaal.

 
Waarschijnlijk heb je nog vragen. Log in met je “Inzendcode” op de website van 
BrainTrigger. Vanuit je “Inzendpagina” kun je direct vragen stellen aan de mensen bij 
Schelp bouw & interieur.
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