
 
 
 

 
NAAM: 
 

T003-Gb Papieren vliegtuig spel 

 
DOELEN : 
 

 
Werken aan stabilisatie van het proces. 
Door middel van trial and error gezamenlijk komen tot het maken van een 
"standaard" modelvliegtuig. 
 

 
BESCHRIJVING: 
 

 
1.Leg de regels uit:  
Alle deelnemers van de groep vouwen individueel (naar eigen inzicht) een 
papieren vliegtuigje dat zo ver mogelijk kan vliegen. Iedereen krijgt hiervoor 
een vel A4-papier. Zet je naam op het vliegtuig nadat je het gevouwen hebt! 
 
2. Speel het spel:  
Als iedereen het vliegtuig heeft gevouwen, gaan ze naast elkaar op een rij 
staan. Alle vliegtuigen worden gelijktijdig gegooid. Zorg voor gelijke 
omstandigheden voor iedereen.  Het vliegtuig dat het verst komt wint. Dit 
wordt het nieuwe "standaard" vliegtuig. De eigenaar van het toestel legt uit 
hoe het toestel is gemaakt en waarmee rekening is gehouden bij het bouwen. 
 
Alle deelnemers proberen het voorbeeldvliegtuig zo goed mogelijk na te 
maken. Zet je naam weer op het vliegtuig. Nu worden alle vliegtuigen weer 
gegooid. Neem het vliegtuig dat het verst is gekomen. Is het van dezelfde 
eigenaar als in de eerste ronde? Of hebben we een nieuwe winnaar? En 
misschien een verbeterde versie van het eerste vliegtuig? 
 
Als je wilt, kun je het nog 2 keer herhalen om te zien of ze een verbeterde 
versie van de standaard vliegtuigen kunnen maken. 
 
3. Evaluatie:  
Trek conclusies uit het spel, met betrekking tot de LEAN-principes: 
- Principe 3: Standaardisatie. 
  Het volgen van de meest effectieve criteria leidt tot betere resultaten  
  voor iedereen. 

 
TIJD: 
 

 
Voorbereidingstijd: 1 minuut 
Speeltijd: 15 minuten 
Evaluatie en bespreking: 5 minuten 
Totale tijd: 21 minuten 

 
GROEP of 
INDIVIDUEEL:  

 
Groep: 4 - 15 personen (kan ook groter zijn, maar dit zal in de praktijk niet 
altijd nuttig zijn). 

 
MATERIAAL 
VOOR DOCENT:  

 
Rol schilderstape / post it papier 
Instructiemateriaal (zie materiaal voor student)  

 
MATERIAAL 
VOOR STUDENT:  

 
+/- 100 vellen papier (A4) 
Pennen of markers 

 
OPSTELLING:  
 

 
Groot leslokaal / zaal / hal (minimaal 15 m lang en 10 m breed). Genoeg 
ruimte zodat iedereen naast elkaar kan staan en het vliegtuig kan gooien. 
 

 


