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Workshop ‘Jouw Slimste Idee voor de Koning’ 
 

 

 

Op 30 april wordt prins Willem-Alexander onze 

nieuwe koning. En hij heeft geluk! Hij wordt koning 

van een prachtig land. In dat land is er een regio 

waar heel erg veel uitvindingen worden gedaan. De 

‘Brainport’ regio Eindhoven werd daarom in 2011 

zelfs uitgeroepen tot ‘Slimste Regio van de wereld’! 

 

Met deze workshop kun je groepen kinderen 

inspireren om een slimme uitvinding in te zenden 

voor de nieuwe koning. Een uitvinding die de 

koning zelf kan gebruiken, of een uitvinding die hij 

aan anderen kan geven. 

 

 

Benodigdheden/voorbereiding 

 

Voor het bedenken en uitwerking van de ideeën door de kinderen: elk kind een plek aan een 

tafeltje met daarop minimaal 1 vel papier en pennen, stiften, potloden (liefst kleur). Leg deze 

vooraf al klaar op de tafels.  

Computer met internetaansluiting en beamer/groot scherm of digibord. Alternatief voor 

computer: uitgeknipte papiertjes met de woorden van de ideeënmachine (zie bijlage 1). 
 

Voor het (meteen of achteraf) inzenden van ideeën: computer met internettoegang,  

fototoestel of scanner om de kinderen en hun gemaakte ideeën te kunnen vastleggen en 

deze te kunnen uploaden naar de site. 
 

Om kinderen de mogelijkheid te geven om zelf de presentaties van hun ideeën op de website 

later te kunnen bewerken/uitbreiden: kaartjes/papiertjes die je meegeeft aan kinderen met 

daarop hun eigen naam en inzendcode (zie bijlage 2) 

 

Tips 

Neem een USB stick mee voor het geval je eigen laptop niet werkt op het digibord/scherm 

van de schoolklas.  

Besteed het maken van foto’s uit  (wel met je eigen camera). Scheelt veel tijd. 

 

Laat ook het filmpje van de rap op www.jouwslimsteidee.nl zien/horen. 
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STAP 1 (5 minuten): slimste regio quiz 

Ga de interactie aan met de kinderen door middel van de Slimste regio quiz. In het begin 

staat iedereen. Je stelt onderstaande vragen en geeft steeds 2 mogelijke antwoorden. Je 

vraagt de kinderen om beide armen omhoog te steken of omlaag te laten (afhankelijk van 

het antwoord dat zij denken dat goed is). Wie het antwoord goed heeft (het vetgedrukte 

antwoord) mag blijven staan. De anderen mogen gaan zitten.  

Als er nog maar 2 kinderen staan ga je meteen naar de laatste vraag om de winnaar te 

bepalen. Het is natuurlijk ook mogelijk om eigen vragen in te voegen. 

Vragen slimste regio quiz 

1. Jullie wonen in de regio Zuidoost Brabant. Hoe wordt deze  ook wel genoemd? 
Armen omhoog: Brainport regio 
Armen omlaag: De regio Eindhoven-Helmond 
 

2. Waar is onze regio van bekend? 
Armen omhoog: er worden veel uitvindingen gedaan 

Armen omlaag: we hebben de grootste luchthaven van Nederland 

3. Wisten jullie dat de Brainport regio is uitgeroepen tot Slimste Regio van de wereld?  
In welk jaar was dat? 
Armen omhoog: 2012 
Armen omlaag: 2011 
 

4. Wie bedrijf heeft de CD speler uitgevonden? 
Armen omhoog: Apple 
Armen omlaag: Philips 
 

5. Vanuit welke stad kwam de eerste nationale TV uitzending in Nederland? 
Armen omhoog: Hilversum 
Armen omlaag: Eindhoven 
 

6. In welke plaats zijn heel veel bedrijven uit de automobielindustrie gevestigd? 
Armen omhoog: Helmond 
Armen omlaag: Veldhoven 
 

7. Hoe heet de fabriek in Bergeijk die ontworpen is door de beroemde architect Gerrit 
Rietveld? 
Armen omhoog: De Ploeg 
Armen omlaag: De Schaar 
 

8. Wat wordt door het bedrijf ASML uit Veldhoven gemaakt? 
Armen omhoog: Computerchips 
Armen omlaag: Machines om computerchips te maken 
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9. Wie vond de gloeilamp uit? 
Armen omhoog: Thomas Edison 
Armen omlaag: Anton Philips 
 

10. LAATSTE VRAAG: Degene die er het dichtst bijzit wint 
Hoeveel studenten en scholieren studeren techniek in de Brainport regio? 
Het juiste getal is: 18.000 

 

STAP 2:  het doel/de opdracht (10 minuten) 

Je trekt de volgende conclusie uit de vragen van de quiz: wij wonen dus met z’n allen in een 

echte uitvinderregio! Stel dan de vraag wie later uitvinder wil worden. Wie zeker niet? En 

wie weet het nog niet? 

Of je wél uitvinder wordt later, of niet, vandaag worden we allemaal even uitvinder! Want er 

ligt een uitdaging… Op 30 april krijgen we namelijk een nieuwe koning (wie weet hoe onze 

kroonprins heet?). Deze jonge koning Willem-Alexander neemt het over van de koningin. En 

dat betekent dat hij nieuwe ideeën nodig heeft! En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor 

anderen. Bijvoorbeeld voor alle opa’s en oma’s in Nederland. Of voor kinderen in arme 

landen. Als hij straks de baas is in ons land dan kan hij die nieuwe ideeën gaan uitvoeren, 

samen met de ministers en burgemeesters. En vanuit onze uitvinderregio willen wij hem 

graag verrassen met een nieuwe slimme uitvinding van jonge mensen: jullie dus! De beste 

uitvinding wordt echt naar de koning gestuurd. En de beste uitvinder wint een eigen iPad 

(met 2 personen ingezonden: elk een iPad mini)! 

Let nu goed op. Dit wordt onze uitdaging:  

Bedenk een uitvinding die de koning zelf kan gebruiken, of een uitvinding die hij aan 

anderen kan geven. 

We gaan zo meteen allemaal (alleen of in tweetallen) onze ideeën op papier schrijven.  

 

Het doel dat we over een uur bereikt moeten hebben is: 

Elk kind zet op de voorkant van het papier: zijn/haar eigen naam; de naam van de uitvinding 

(groot); een goede omschrijving van maximaal 3 zinnen; een tekening van de uitvinding. 

Op de achterkant van het papier: nogmaals naam, schoolnaam, woonplaats en een 

zelfverzonnen wachtwoord (minimaal 8 letters aan elkaar): dit wordt de INZENDCODE.  

Al ideeën? 

Kinderen die al meteen een uitvinding hebben bedacht kunnen meteen aan de slag, zodat zij 

hun energie kwijt kunnen en de anderen niet storen.  Met de anderen gaan we naar stap 3. 
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STAP 3: de ideeënmachine (10 minuten), deze staat op www.jouwslimsteidee.nl 

Voor wie nog geen uitvinding heeft bedacht: geen nood. We gaan nu proberen of jij een 

uitvinding kunt bedenken. Om tot een goede uitvinding te komen moet je eerst weten: 

Voor WIE wil je eigenlijk iets bedenken? WAAROM en WAAR kan die persoon/die soort 

mens, plant of dier wel een uitvinding gebruiken? En WAT voor soort uitvinding zou jij wel 

willen bedenken? 

Misschien schiet je nu een idee te binnen? En anders… gebruiken we de ideeënmachine!  

De ideeënmachine geeft je een opdracht zodat je op ideeën komt: bijvoorbeeld dat je voor 

OLIFANTEN (wie) in DE STAD (waar) SPEELGOED (wat) moet bedenken om niet DIK te blijven 

(waarom).  

 

Ga op jouwslimsteidee.nl en gebruik ideeënmachine via het internet OF gebruik de woorden 

van bijlage 1 (of gebruik zelfverzonnen woorden) en laat de kinderen papiertjes uit elk van 

de 4 categorieën (WIE, WAT, WAAR, WAAROM) bij elkaar zoeken om tot een opdracht te 

komen. Maak steeds nieuwe combinaties en laat elke uitkomst steeds door een kind hardop 

voorlezen. Hij/zij of een ander kind kan hierdoor op ideeën komen. En ze hoeven zich ook 

niet aan de uitkomst van de ideeënmachine te houden. Probeer te stimuleren “ja, en!” en 

niet in de “ja maar” modus te komen. ELK idee -hoe gek ook- is goed. Wees niet kritisch 

maar stimuleer en geef de kinderen de ruimte.  

 

Blijf niet te lang hangen. Leg na maximaal 10 combinaties (klassikaal) de opdracht bij de 

kinderen neer, ze moeten het uiteindelijk zélf doen. Als ‘ineens’ meer kinderen hetzelfde 
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idee hebben (‘ik was eerst!’) oplossen door te zeggen dat ze of samen kunnen inzenden of 

dat ze zich kunnen onderscheiden door de uitwerking van het idee (naam van de uitvinding, 

omschrijving en tekening). Elk kind kan direct aan de slag als hij of zij tussentijds een idee 

krijgt. 

 

STAP 4:  inzenden (30 minuten) 

Je kunt nu meteen starten met inzenden, als het goed is zijn er al kinderen klaar. 

PER INZENDING voer je het volgende uit: 

1. Maak een foto of scan van de voorkant van elk vel met de tekening of een foto van 
de inzender met zijn tekening (close-up). 

2. Ga naar www.jouwslimsteidee.nl en klik rechtsboven op ‘Inzending Aanmaken Jouw 
Slimste Idee’. 

3. Vul online de gegevens van de inzending in: naam/namen kind(eren), plaats, 
schoolnaam, emailadres van de LEERKRACHT of het kind of desnoods van jezelf 
(steeds hetzelfde emailadres is geen probleem), telefoonnummer van de inzender of 
de school (de jury moet straks de finalisten kunnen bereiken) en het wachtwoord (dit 
is de inzendcode) dat het kind op zijn vel papier heeft gezet. 

4. Noteer de inzendcode van het kind ook op een daarvoor bestemd kaartje (bijlage 2). 
Geef het kaartje aan het betreffende kind. Met de code kan hij of zij later (ook thuis) 
de inzending nog bewerken, uitbreiden en mooier maken op de site. 

5. Klik op ‘BEWERK’ en vul de titel van de uitvinding in én een korte omschrijving zoals 
het kind dit heeft geschreven op het vel. Zonder omschrijving is de inzending niet 
goed. 

6. Importeer de foto naar de inzending. Deze stap kost wat tijd en kun je eventueel ook 
achteraf uitvoeren. In dat geval moet je wel achteraf nog weten welke foto/scan bij 
welke inzending hoort. Dit kun je noteren op een eigen papier (bijlage3) en/of je ziet 
het aan de foto als de naam van de inzender duidelijk op het papier geschreven staat. 

7. Klik op ‘Uitloggen’ en voer de 6 stappen uit voor de volgende inzending. Vertel de 
inzender dat hij/zij de inzending zelf kan bewerken met de eigen Inzendcode. 

 

STAP 5: evaluatie en afsluiting (5 minuten) 

Bedank de kinderen voor hun uitvindingen en complimenteer ze! Er staat een eerste begin 

van hun uitvinding op de site. Thuis (of op school) kunnen ze met behulp van hun 

inzendcode hun uitvinding verder uitwerken en hun presentatie mooier maken door op 

‘Inzending Bewerken’ te klikken en deze uit te breiden, bijvoorbeeld met foto’s van 

knutselwerken die ze van hun uitvinding maken. Of met filmpjes waarop de ze de uitvinding 

presenteren. De jury let op hoe goed het wordt gepresenteerd op de website! 

Stemmen werven 

Motiveer ook de kinderen om stemmen te werven, bijvoorbeeld via Hyves, Facebook of E-

mail. Elke inzending heeft een eigen adres (URL). Uit de uitvindingen met de meeste 

stemmen kiest de burgemeester de winnaar van de eigen gemeente. De burgeemeestar gaat 

met die winnaar naar de finale op 3 juni 2013 in De Ontdekfabriek. 

http://www.jouwslimsteidee.nl/
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Dit project is mogelijk gemaakt door: 

 

 
 

 

 

Sponsoren/partners: 
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BIJLAGE 1: woorden van de ideeënmachine 

WIE Baby’s WAT Eigen idee WAAR 
Mijn eigen 
gemeente WAAROM Duurzaam 

WIE Kinderen WAT Auto WAAR Brainport WAAROM Veilig 

WIE Jongeren WAT Zwembad WAAR Noord-Brabant WAAROM Gezond 

WIE Volwassenen WAT Vliegmachine WAAR Nederland WAAROM 
Ander 
doel 

WIE Ouderen WAT Machine WAAR Benelux WAAROM Leuk 

WIE Jongens WAT Meubelstuk WAAR Europa WAAROM Mooi 

WIE Meisjes WAT Kleding WAAR Afrika WAAROM Nuttig 

WIE Heren WAT 
Muziekinstru
ment WAAR Azië WAAROM 

Ander 
doel 

WIE Dames WAT Gereedschap WAAR Australië WAAROM Handig 

WIE Dieren WAT 
Vervoersmidd
el WAAR Warm land WAAROM Zomaar 

WIE Mensen WAT Woning WAAR Arm land WAAROM Anders… 

WIE Armen WAT Voedsel WAAR Woestijn WAAROM Redden 

WIE Rijken WAT Sporttoestel WAAR Zee WAAROM Bewegen 

WIE Vogels WAT Speelgoed WAAR Vereniging WAAROM Lekker 

WIE Giraffen WAT Spel WAAR Sportclub WAAROM Milieu 

WIE Criminelen WAT Versiering WAAR Bos WAAROM Dapper 

WIE Leraren WAT Meubel WAAR Heide WAAROM Origineel 

WIE Sporters WAT Lamp WAAR Lucht WAAROM Gezellig 

WIE Zieken WAT Eigen idee WAAR Onder water WAAROM Ziek 

WIE Slaapwandelaar WAT Spiegel WAAR Heelal WAAROM Misselijk 

WIE Politie WAT Vleugel WAAR Ondergronds WAAROM Saai 

WIE Burgemeester WAT Eigen idee WAAR 
Ergens 
anders... WAAROM Duurzaam 

WIE Koningin WAT Huis WAAR Bergeijk WAAROM Veilig 
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WIE Beroemdheden WAT Eigen idee WAAR Eindhoven WAAROM Gezond 

WIE Astronauten WAT Product WAAR Brainport regio WAAROM 
Ander 
doel 

WIE Bomen WAT Eigen idee WAAR De Kempen WAAROM Leuk 

WIE Planten WAT Dienst WAAR Dierentuin WAAROM Mooi 

WIE Stenen WAT Eigen idee WAAR Bioscoop WAAROM Nuttig 

WIE Anderen WAT High-tech WAAR Helmond WAAROM 
Ander 
doel 

WIE Mezelf WAT Eigen idee WAAR Veldhoven WAAROM Handig 

WIE Ouders WAT Eigen idee WAAR Eersel WAAROM Zomaar 

WIE Opa WAT Eigen idee WAAR Best WAAROM Anders… 

WIE Oma WAT Eigen idee WAAR Valkenswaard WAAROM Redden 

WIE Tante WAT Eigen idee WAAR Someren WAAROM Bewegen 

WIE Oom WAT Eigen idee WAAR Son WAAROM Lekker 

WIE Buren WAT Eigen idee WAAR Heeze WAAROM Milieu 

WIE Neven WAT Eigen idee WAAR Geldrop WAAROM Dapper 

WIE Nichten WAT Eigen idee WAAR Mierlo WAAROM Origineel 

WIE Gasten WAT Eigen idee WAAR Leende WAAROM Gezellig 

WIE Iedereen WAT Eigen idee WAAR Breugel WAAROM Ziek 

 

Gebruik de ideeënmachine op www.jouwslimsteidee.nl of knip bovenstaande vakjes uit en 

doe ze in 4 verschillende grabbelbakjes (wat, waar, waarom, wie).  

http://www.jouwslimsteidee.nl/
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BIJLAGE 2: kaartjes om de inzendcode te onthouden (1 nodig per inzending) 

De inzendcode moet/mag je zelf bedenken (deze moet minimaal 8 tekens lang zijn) 

Elke inzending moet een eigen, unieke inzendcode krijgen. 
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BIJLAGE 3: registratie van inzenders door begeleider om later online inzendingen te kunnen maken/bijwerken op www.jouwslimsteidee.nl 

Naam school/locatie:________________________________ Naam/organisatie workshopgever:________________________________  

 

Naam Leerkracht / groepsleider: :________________________________ E-mailadres :________________________________  

 

Naam kind / duo Titel uitvinding Inzendcode Omschrijving/Aantekening  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


