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1 SMARTCAR 5x5  

   
  

 

SmartCar 5x5 is een herwerkte versie van SmartCar, een “educatief” 

puzzelspel dat in 2009 ontworpen werd.  
 

voorbeeld van een Junior opdracht/ oplossing (met 5 blokken) voor oudere 
kinderen 

 

 

voorbeeld van een Master opdracht/ oplossing (met 5 blokken) voor oudere 

kinderen 



Smart car 5x5 Page 2 
 

 
 
1) De nieuwe SmartCar 5x5 heeft iets kleinere, houten blokken, die 

makkelijker te manipuleren zijn. 
 

2) De basis en de wielen zijn nu van kunststof. Hierdoor is de auto minder 
zwaar en rijdt hij veel beter, zonder een piepend geluid te maken. 

 
3) Er is nu veel meer variatie tussen de verschillende opdrachten. Er zijn 

nu 2 verschillende opdrachtenboekjes: eentje voor kleuters en eentje 
voor kinderen van de lagere school. De opdrachten voor de kleuters zijn 
vergelijkbaar met die van de oude versie van SmartCar. Daarvoor heb 
je nog steeds de 4 L-vormige blokken nodig. Maar het boekje voor de 
lagere school bevat opdrachten met 5 blokken, waaronder een nieuw 
rechthoekig, oranje blok. Hierdoor zijn deze opdrachten beduidend 
interessanter (en ook moeilijker). 

 
4) Het concept is vereenvoudigd. In de oude, houten versie was elke 

opdracht eigenlijk een dubbele opdracht. Je moest alle blokken op de 
basis plaatsen EN ervoor zorgen dat de ogen (die op de blokken 
gedrukt staan) naar voren keken. Alle ogen op andere blokken moesten 
verborgen worden. Maar deze dubbele opdracht was een beetje te veel 
van het goede voor veel kinderen. Het nabouwen van een zijaanzicht is 
voor veel kleuters al moeilijk genoeg. Om die reden zijn er nu geen 
ogen meer gedrukt op de houten blokken, maar staan ze op een vaste 
positie bovenop de voorste wielkappen. 

 
5) De nieuwe versie, ziet er iets minder kinderlijk uit, zodat kinderen zich 

er niet te snel te oud voor voelen. 
 
6) De nieuwe versie heeft een reservewiel op de achterkant staan. De 

enige functie van dat wiel is om in de aanzichten duidelijk te maken wat 
de voorkant of achterkant van de auto is. In de oude versie werd dit 
aangeduid door rode en blauwe wieldoppen. Maar voor een aantal 
kinderen was dat misschien iets te subtiel. 

 
Resultaat van dit alles is dat de nieuwe SmartCar 5x5, zowel een 
betere puzzel als een betere speelgoedauto is. De 5x5 in de naam is 
een woordgrapje en tegelijkertijd een verwijzing naar de 5de blok die 
erbij gekomen is. 
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Wat kan je o.a. met dit spel oefenen? 
 

Concept: kleur 

- Is het eerste concept dat het jong kind bezit. 

- Laat de kinderen de vraag “welk blok is dit?” beantwoorden door: 

“dat blok heeft een rode kleur!”, "het  blok met de blauwe kleur ligt 

vooraan”. 

- Spreek zelf zoveel mogelijk over de ...kleur zodat het kind kleuren als 

concept leert onderscheiden en niet bindt aan bepaalde objecten. 

Vanaf dat het concept goed verankerd is, kan je in de spreektaal 

verder spreken van je blauwe jas, de rode sokken,... 

Succescriteria: 

- Bouw het model na 

 

Executieve functies: 

- Volgehouden aandacht: 

o “eerst nog even de opdracht afwerken, dan mag je spelen!” 

 

- Plannen en organiseren: 

o “hoe ga je eraan beginnen? Welk blok ga je eerst leggen?” 

o “kunnen die andere blokken er nog bij passen?” 

 

- Emotieregulatie:  

o “is het nodig om alle blokken eruit te halen om je fout te 

herstellen?” 

 

 

Opmerking 

De eerste houten versie biedt extra mogelijkheden naar flexibiliteit, omdat 

het autootje op het eerste zicht afgewerkt lijkt, maar met de vraag of de 

ogen naar voor kijken moet ook rekening gehouden worden. 

 


