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Zitje OK?  
 

Toen je nog klein was, heb je het vast allemaal 
meegemaakt: je ging op reis met de auto en achterin 
moest je plaatsnemen in een speciaal autostoeltje: het 
kinderzitje.  

 
Dat was natuurlijk niet voor niks. Het gaat namelijk om 
je veiligheid. Een auto is ontworpen om veilig te zijn, 
maar dan speciaal voor volwassen mensen. Het speciale 
autostoeltje is bedoeld om het voor kinderen ook veilig 
te maken in de auto.  

Dorel is een bedrijf dat de bekende 
Maxi-Cosi autostoeltjes maakt. Dorel 
wil graag dat zoveel mogelijk kinderen 
zoveel mogelijk kilometers VEILIG 
afleggen.  
 

Dat is niet zomaar snel gebeurd: een kinderzitje is een 
heel speciaal ontwerp. Denk er maar eens over na: het 
moet het kind (en vooral het hoofd) beschermen bij een 
botsing, het moet goed vast te zetten zijn in de auto, 
mag niet te snel verslijten, het moet er mooi uitzien, het 
moet lekker zitten, vlekken moeten uitgewassen kunnen 
worden, enzovoort, enzovoort.  
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Wat ook heel erg belangrijk is: kinderen moeten er 
graag in zitten! En juist dat is nog wel eens lastig. 
 
Kinderen moeten eigenlijk tot ongeveer 12 jaar in een 
autostoeltje. Maar veel kinderen vanaf ongeveer 8 jaar 
vinden het helemaal niet zo 
leuk om -net als de 
kleintjes- in een zitje te 
moeten. Ook al hebben ze 
een beter uitzicht en zitten 
ze veel veiliger! 
 
Het is natuurlijk belangrijk dat iets grotere kinderen tot 
12 jaar ook veilig reizen. Het is pas OK als het veilig is én 
leuk! Hoe zouden we daarvoor kunnen zorgen? 
Daarvoor is jouw hulp nodig. Want jij weet vast het 
beste wat kinderen wel en niet leuk vinden aan een 
zitplek in de auto! 
 

 

De BrainTrigger opdracht is: 

Bedenk een nieuwe manier om het zitten op de 

achterbank van de auto voor kinderen van 8 tot 12 jaar 

veilig te maken, maar wel véél leuker! Zitje OK?! 
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Hoe pak je deze opdracht aan? 

 
STAP 1: Schrijf op waar je het liefste zit (thuis op de bank?, in 
de sportkantine?, de bibliotheek?, op je bed? ergens 
anders?)…. Alles mag! Schrijf op waarom je die plek zo fijn 
vindt. 
 
Schrijf ook op wat je fijn vindt en wat je juist niet fijn vindt als je 
in een kinderzitje achterin de auto zit. Schrijf op waarom je die 
plek zo fijn vindt en waarom juist niet. 
 
STAP 2: Nu bedenk je hoe je de achterbank van de auto net zo 
gaaf en leuk kan maken als het plekje van stap 1. Jouw idee 
moet ervoor zorgen dat kinderen vanaf 8 jaar het liefst blijven 
zitten in de auto. Nog mooier is het als ze zelfs tegen anderen 
opscheppen over hun plekje! 
 
STAP 3: Maar.... De plek op de achterbank moet ook veilig zijn! 
Ga eens nadenken waarom een kinderzitje veiliger is. Dit zijn 
belangrijke eigenschappen die ook in jouw nieuwe ‘zitplek’ 
moeten voorkomen. Kijk bijvoorbeeld op de website 
www.kinderveiligheid.nl/faq.php . Daar kun je veel vinden.  
 
Je mag ook zelf bedenken hoe je kunt zorgen voor veiligheid. 
Dat is nog veel leuker! Schrijf zo veel mogelijk manieren op die 
het zitten volgens jou veiliger maken: foute dingen bestaan 
niet.  
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STAP 4: De belangrijkste stap! Kijk naar jouw ideeën bij stap 2 

en stap 3. Kun je ze combineren? 

 
Hoe kun je een plek op de achterbank maken die: 
- fijn is doordat je je ideeën uit stap 2 gebruikt 

- en veilig is doordat  je je ideeën uit stap 3 gebruikt 
 
Let ook op de eis onderaan deze opdracht. 
 
STAP 5: Maak een omschrijving, tekening, videos, foto’s, of 
zelfs een echt bouwwerk van je idee(ën). Het leukste is het als 
je je idee presenteert en hier een videofilmpje van maakt! 
 
STAP 6: Log in op http://dorel.braintrigger.nl met je 
“Inzendcode” en presenteer je teksten en beelden (foto’s, 
ingescande tekeningen, filmpjes) op de website van 
BrainTrigger! Weet je niet goed hoe de site werkt? Klik dan op 
“Help” op de BrainTrigger website. 
 
Heb je vragen over de opdracht? Log dan in met je inzendcode 
en klik op “Vragen”. 
 
Als je klaar bent met het vullen van je pagina klik dan op “Nu 
inzenden”. 
 
STAP 7: Vraag iedereen die je kent om op je idee te stemmen. 
Je kunt je ontwerp promoten door op de pagina met jouw 
inzending te gaan staan en dan op de icoontjes van sociale 
netwerksites te klikken en bijvoorbeeld “Hyves” of “Facebook” 
te selecteren. Je kunt natuurlijk ook iedereen die je kent mailen 
met de vraag om op jouw idee te klikken.  
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STAP 8: Presenteer je idee aan de manager van Dorel. Als dat 

zo is afgesproken met de juf of meester komt deze bij jou op 

school! 

 

Eis 
Er is één eis voor jullie ontwerp:  

Het kind moet ín de auto blijven bij een botsing! 


