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Dit schooljaar organiseert MOVE Amsterdamin samenwerking met De 

uitvinders een geweldige Uitvinderswedstrijd voor alle basisscholen in 

Amsterdam! Je kunt aan de wedstrijd meedoen met de groepen 7 en 8. 

Deelname aan De MOVE Amsterdam Uitvinderswedstrijd 2022 is 

GRATIS.

Spelregels 
Inzenden van uitvindingen op www.deuitvinders.com is mogelijk tot en 

met 17 juni 2022.

 » De online inzendingen worden beoordeeld door de jury. De jury 

beoordeelt deze inzendingen op basis van originaliteit, uitwerking, 

presentatie en aantal stemmen.

 » Een week na de uiterste inzenddatum horen de deelnemers of ze 

zijn geselecteerd voor een finale. Daar mogen de finalisten hun 

uitvinding presenteren aan de jury die de uiteindelijke winnaars 

kiest. De hele klas is dan uitgenodigd!

 » Voor alle zekerheid: het oordeel van de jury is bindend. Over de 

uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

UITBREIDEN MET EEN OPTIONEEL LESPROGRAMMA
De MOVE Amsterdam Uitvinderswedstrijd Amsterdam is een heel erg 

leuk, laagdrempelig project. Zijn jullie helemaal in de ban van het 

uitvinden? Doe dan ook het uitgebreide uitvindersprogramma. De 

lesbrieven kun je  hier downloaden.

Finale-evenement
Alleen voor door de jury geselecteerde 

uitvinders en hun klas.

 □ Vrijdagochtend 8 juli 2022.

 □ Locatie: MOVE Amsterdam

De exacte tijd wordt later bekend gemaakt.
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Sibrand de uitvinder gaat op zoek naar de ultieme bron 

van groene energie voor zijn elektrische auto. Dankzij Aïsha 

uit het circus weet hij die uiteindelijk te vinden. Ze willen 

hun ideeën aan de hele wereld laten zien in een karavaan 

van duurzame uitvindingen! Hoe langer de karavaan is 

hoe beter natuurlijk. De elektrische auto van Sibrand rijdt 

al mee. Maar de karavaan kan nog veel meer voertuigen 

gebruiken. Help jij Sibrand en Aïsha hierbij? Wat laat jouw 

wagen zien? Een nieuwe bron van groene energie? Een 

idee over hoe je energie kunt opwekken? Of bedenk je een 

nieuw vervoersmiddel? 
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Deze opdracht doe je alleen, in groepjes of klassikaal.

Mogelijke onderdelen van jullie ontwerpproces

 » Maak een woordweb en/of ga brainstormen. Mogelijke 

onderwerpen: groene energie, reizen, vervoersmiddelen, 

energie opwekken.

 » Ontwerp een uitvinding voor de karavaan. Ontwerpvragen: 

Wie gaat je uitvinding gebruiken? Hoe zorgt je uitvinding voor 

een beter milieu?

 » Hoe wordt je uitvinding gebruikt? Welke materialen wil je 

gebruiken? 

 » Maak schetsen en tekeningen. 

 » Bouw een model of maquette.

 » Verzin een mooie naam voor je uitvinding.

 » Maak een korte omschrijving. Denk aan: hoe werkt het, 

hoe ben je op het idee gekomen, wie gebruikt het, welke 

materialen gebruik je, wat levert het op, wie zijn de uitvinders, 

etc

 » Presenteer je ontwerp op de website van De Uitvinders. En 

werf stemmen voor jouw uitvinding. 
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