Skills Talents thuis-challenge
Mobiliteit & Transport
Fietskeuring

90 minuten

Dit is de Skills Talents thuis-challenge! Tijdens deze challenge ga jij de competitie aan
met jouw medeleerlingen. Word jij de beste van de klas?
Voor het profiel Mobiliteit en Transport is een leuke en leerzame challenge bedacht
die digitaal en thuis uitgevoerd kan worden. De challenge wordt door de leerling
gefilmd en het eindresultaat wordt geüpload in de digitale leeromgeving. Het filmpje
mag maximaal 3 minuten duren, het filmpje mag bewerkt worden.
Lees snel verder om te zien wat de opdracht is.

•
•
•
•

Je hebt een telefoon of camera nodig om te filmen.
Je hebt mogelijk een computer of laptop nodig als je de film wilt editen (dit
kan ook met gratis apps op je telefoon).
Je hebt een pen of potlood en papier nodig.
Je hebt een “gewone” fiets nodig.

Gebruik bij de voorbereiding de volgende tips:
• Lees de opdracht goed door voordat je begint.
• Verdiep je in de wettelijke eisen van de fiets.
• Verdiep je in de slijtage en veel voorkomende mankementen aan een fiets.
• Schrijf je handelingen voor de keuring op en maak een stappenplan (een
storyboard kan hierbij helpen).
• Kijk goed welke onderdelen van je fiets je wilt benoemen en wat belangrijk of
wettelijk verplicht is.

Gebruik bij de uitvoering de volgende tips:
•
•
•

Werk veilig, ga ordelijk en netjes met de fiets om.
Zorg voor voldoende ruimte.
Gebruik een pen of potlood om kleine details aan te wijzen.

Volg ons op:

@worldskillsnl #skillstalents

Aan het eind van de opdracht moet je het volgende bij je docent inleveren:
•
•

Jouw werkplanning/stappenplan/storyboard.
Jouw vlog van maximaal 3 minuten van je fietskeuring.

Je gaat een fietskeuring uitvoeren. Dit doe je aan de hand van de wettelijk eisen voor
een fiets. Je maakt een vlog van maximaal 3 minuten van je keuring. Hierbij leg je uit
waar en waarom je deze controle uitvoert bij een keuring.
Belangrijk is dat je de stappen goed zichtbaar maakt voor je docent. Je deelt je filmpje
met je docent.
Natuurlijk is het eindresultaat delen op social media ook altijd goed. Gebruik hierbij de
hashtag #skillstalents.

Volg ons op:

@worldskillsnl #skillstalents

