
 
 
 

 

 

 
NAAM:  
 

T003-Gc Lego Auto spel 

 
DOELEN :  
 

 

Ontdek de kracht van visualisatie. 

 
BESCHRIJVING:  
 

 
1. Leg de regels uit:  

Verdeel de groep in kleine groepjes van 3 personen 
Verdeel de groepen over de ruimte. Op de tafel van elke groep staat een doos 
met Lego waarmee een auto gebouwd gaat worden. 
De mensen, die niet kunnen helpen bij het bouwen van de auto, zijn 
waarnemers. Geef hen een pen en papier voor het maken van aantekeningen. 
 
Elke groep bouwt een auto met de Lego. Er wordt gebouwd volgens de 
instructiekaarten. Elke groep ontvangt deze kaarten aan het begin van het 
spel. Vertel de groepen dat ze de instructiekaarten NIET aan de andere 
groepen mogen tonen!! De instructiekaarten worden uitgedeeld, daarna kan 
het spel beginnen. 
 

2. Speel het spel:  
Het spel eindigt als de eerste auto klaar is. De groep die als eerste klaar is, zal 
"KLAAR!" roepen. De rest van de groep stopt dan met bouwen. 
 

3. Evaluatie en discussie:  
Vragen die je kunt stellen zijn: 
- Wat is er gebeurd? 
- Hoe hebben jullie het ervaren? 
- Hebben jullie de doelstellingen gehaald? Waarom wel/niet? 
 
Trek conclusies uit het spel met betrekking tot de LEAN-principes: 
- Principe 3: Standaardisatie, visueel beheer, visualisatie. 

 

TIJD:  

 
Voorbereidingstijd: 10 minuten 
Speeltijd: 10 minuten 
Evaluatie en bespreking: 5 minuten 
Totale tijd: 25 minuten 

 
GROEP of 
INDIVIDUEEL:  
 

 
Groep: 3 groepen, min. 3 personen per groep.  
De hoeveelheid materiaal die je hebt beperkt het aantal spelers.  
Studenten die niet kunnen spelen observeren. 

 
MATERIAAL 
VOOR DOCENT: 
 

 
Flip-over of whiteboard, stiften 
Stopwatch 

 
MATERIAAL 
VOOR STUDENT:   

 
Per groep 1 bak met Lego voor 1 auto 
Pen en papier voor de observanten/waarnemers.  
Instructiemateriaal; 1 x schriftelijke instructie, 1 x beeldinstructie,  
1 modelauto 

 
OPSTELLING:  
 

 
Een (klein) klaslokaal; maak drie groepen. Zet de groepen niet te dicht bij 
elkaar. Zorg ervoor dat men elkaars instructies niet kunnen zien of lezen. 


