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Maak een  
reuzenarm

Maak samen een reuzenarm om een vriend op 1,5 meter afstand een cadeautje te  

kunnen geven.

Ontsmet eerst de materialen in de UVC-kast. 

-  Leg de materialen in de mand zoals op de foto:  

plat naast elkaar, met zo min mogelijk overlap.

-   Ga naar de UVC-kast en volg de instructie.  

Let op: een volwassene moet de kast bedienen  

en er mag 1 persoon tegelijk bij de UVC-kast. 

 

Maak samen de reuzenarm om een vriend op 1,5 meter afstand een cadeautje te geven.

- Het cadeautje moet van START naar de gemarkeerde plek 1,5 meter verderop.

- Bekijk de materialen en probeer wat uit. Maak je reuzenarm.   

- Test de reuzenarm. Lukt het om het cadeautje op 1,5 afstand te geven?  

Extra uitdaging: Kun je het cadeautje ook optillen met de reuzenarm?

Haal je reuzenarm uit elkaar en leg de materialen terug op tafel. 
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Wist je dat……  

 In de UVC-kast worden virussen en 
andere organismen kapot gemaakt. 
Door het UVC-licht vallen moleculen 
uit elkaar.



You want to do experiments at home?
nemosciencemuseum.nl/ontdek

Build a giant arm

Work together to build a giant arm so that you can give someone a present  

from 1.5 metres away.

First disinfect the materials in the UV cabinet. 

-  Place the materials in the basket as shown in the 

picture: flat and next to each other, with minimum 

overlap.

-  Take the basket over to the UV cabinet and follow 

the instructions. Please note: only an adult can 

operate the UV cabinet and only one person at a  

time is allowed near it. 

Work together to build a giant arm so that you can give  

someone a present from 1.5 metres away.

- The gift has to go from START to the marked spot 1.5 metres away.

-  Take a look at the materials and try a few things out. Build your giant arm. 

-  Test the giant arm. Can you use it to give the present from 1.5 metres away?

Here’s an extra challenge: can you also lift the present with the giant arm?

When you have finished, deconstruct your giant arm and put the materials  

back on the table. 
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Did you know?  

 The UV cabinet destroys viruses and 
other organisms. The UV light causes 
molecules to disintegrate. 



Checklist

Ontsmet je handen 
Disinfect your hands 

1 huishouden per tafel 
One household per table

Alle tafels bezet? Wacht even 
Are all the tables occupied?  
Wait a few minutes

Tafel vrij? Kom binnen 
Is there a table free? Come on in!
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UVC-kast

Open de deur en zet de mand met materialen in de kast.  

Sluit de deur.

De tijd staat al op 1 minuut en 30 seconden.  

Zet de kast aan door op de startknop te duwen. 

Denk alvast na over de constructie die jullie gaan  

maken. 

Als er ‘end’ staat, zijn de materialen schoon.  

Open de deur en pak de mand eruit. Het is niet heet! 

Neem de mand mee naar jullie tafel en maak met  

de materialen een reuzenarm.
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Wist je dat……  

Bestraling met UVC-licht zorgt 
ervoor dat de virussen en andere 
organismen kapot gaan. De 
moleculen vallen dan uit elkaar.  



UV cabinet

Open the door and put the basket of materials in the cabinet. 

Close the door.

The time is already set to 1 minute and 30 seconds. 

Press the button to switch on the cabinet. 

Think about what you are going to make with the materials. 

When ‘end’ appears on the display, the materials are clean.  

Open the door and take the basket of materials out of the  

cabinet. Don’t worry, it won’t be hot! 

Take the basket to your table and use the materials to build  

a giant arm.

1

2

3

4

5

Did you know?  

Radiation with UV light causes 
viruses and other organisms 
to break down. The molecules 
disintegrate. 

You want to do experiments at home?
nemosciencemuseum.nl/ontdek
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Veiligheid
Let op!

Een volwassene moet de kast bedienen.

Er mag één persoon tegelijk bij de UVC-kast.

Je kunt aan de voorkant door het plexiglas kijken.  

Hier kan het schadelijke UVC-licht niet door heen. 



For your safety, 
please note

Only an adult can operate the UV cabinet.

Only one person at a time is allowed near the UV cabinet.

It is safe to look through the front of the cabinet: it’s made of 

plexiglass so the harmful UV rays cannot pass through. 

You want to do experiments at home?
nemosciencemuseum.nl/ontdek
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Tinkeren  - Maak een reuzenarm  
 

Doelgroep Families met kinderen vanaf 6 jaar  
Locatie Najaar 2020 in W1 
Opzet Onbegeleid, wiwo, 2 tafels*, 1 huishouden per tafel  

*Hiermee beginnen we, als het kan (afstand, hygiëne) kan er tot 4 tafels opgeschaald worden.  
 
Beschrijving activiteit 
In deze onbemande activiteit maken de deelnemers in familieverband een 
reuzenarm (verlengde arm) om een 
cadeautje op 1,5 meter afstand te 
kunnen geven. Het cadeautje moet in 
een gemarkeerde vak op tafel 
terecht komen. De activiteit begint 
met het ontsmetten van de 
materialen m.b.v. de UVC kast door 
de bezoekers.   
Dit is een ‘Tinkering’ activiteit, 
waarbij de nadruk meer ligt op het 
leerproces, dan het uiteindelijke resultaat. 
 
Hygiëne maatregelen 
Buiten de al geldende maatregelen (afstand houden, handen op elke verdieping ontsmetten, extra 
schoonmaak). Zijn er voor workshops extra maatregelen: 
− Deur blijft open staan;  
− Extra schoonmaak van de gebruikte materialen, in dit geval m.b.v. UVC-kast. Bestraling met UVC-

licht zorgt voor desintegratie van de moleculen van het virus en alle andere organismen. (zie 
verder in het document voor meer informatie). 

 
Rol PB 
− Aan het begin van de dag te zorgen dat alles klaar staat. 
− Aan het einde van de dag vul eventuele missende materialen aan. In de opslag van W1 liggen 

kant en klare pakketjes en losse elementen. 
− Aan het einde van de dag ontsmet alle materialen m.b.v. de UVC-kast.  
− Dit is een onbemande activiteit, als er ruimte is op de vloer en je rooster, loop binnen en kijk of je 

bezoekers kunt enthousiasmeren. Zie verder in dit document.  
− In logboek opvallende zaken noteren.  
 
Opstelling 
− In W1 staan 2 tafels, ruim van elkaar. Om de tafels is met tape aangegeven waar de bezoekers 

kunnen werken.  
− Er is een in- en uitgang, dit is aangegeven met tape en stickers op de vloer.  
− Op elke de tafel is met stickers aangegeven waar de startlijn van de activiteit is en waar je het 

cadeautje op 1,5 meter afstand kunt neerleggen.   
− Op elke tafel staat een mand met materiaal en het werkblad. 
− Op de UVC-kast staat de instructie en veiligheisdswaarschuwing. 
− Bij de ingang staat een desinfectie paal en poster met gang van zaken.  
− Op het scherm staat info over de activiteit.  
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− Indien mogelijk hangen er voorbeeld lange armen op, van buiten zichtbaar; om de zaal 
aantrekkelijk te maken.  

 
Materiaal 
− Tafels + krukken/stoelen 
− UVC-kast   
− Desinfectiedoekjes 
− Documenten: 

• Werkblad (op tafel) 
• UVC-kast instructie (op UVC-kast) 
• Veiligheidswaarschuwing (in standaard 

op UVC-kast) 
− Per tafel een mandje met: 

• 5 x korte + 5 lange vleugelmoeren + 10 
moeren 

• 2 x houten lange stok (42 cm) stok met 
gaten 

• 5 x houten lat (18 cm) met gaten 
• 5 x paarse buigbare Tinkertoys stokjes 
• 5 x gele harde Tinkertoys stokjes 
• 2 x blauwe TinkerToys netje 
• 4 x rode TT wielen 
• 2 x groene TT hoekstukken 
• 2 x blauwe TT verbindingsstuk 
• 2 x donkerblauw TT 4punts 

verbindingsstuk 
• 2 x blauwe TT plug 
• 2 x groen TT oog verbindingsstuk 
• 2 x stuk (+/- 20 cm cm) springtouw 
• 1 x cadeautje 

 
Verloop van de activiteit:  
− Bij de ingang staat er een poster met instructie  

• Maak een reuzenarm om een vriend op afstand een cadeautje te geven.  
• Per tafel kan er één familie/huishouden aan de slag.  
• Is er een tafel vrij? Kom binnen. Op de tafel staat een mandje met materialen en de 

opdracht.  
− Per tafel is er plek voor een huishouden, ze werken aan tafel. Materiaal en instructie staan op de 

tafel. De activiteit begint met het ontsmetten van de materialen in de UVC-kast (mbv instructie) 
dit duurt 1,5 minuut. Een volwassene moet de UVC-kast bedienen. 

− Na afloop: 
• Halen de bezoekers het gebouwde uit elkaar (staat op het werkblad).  
• Leggen de materialen in de mand.    

 
Veiligheid 
− UVC-licht is schadelijk, zodra de deur wordt geopend, gaan de lampen in de kast automatisch uit.  
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− In de deur van de UVC-kast is plexiglas verwerkt, zodat je wel ziet dat de lampen aan zijn. UVC-
licht kan niet door plexiglas. 

− De losse kleine materialen kunnen gevaarlijk zijn voor zeer jongen kinderen (bij inslikken). 
 
In het geval van ………. 
− Materiaal niet meer volledig is: vul dit aan, in de opslag van W1 liggen kant en klare setjes. Ook 

liggen er van alle gebruikte materialen losse exemplaren. 
− De UVC-kast een foutmelding (error) geeft. Kast aan en weer uitzetten. Bezoekers kunnen niet 

zomaar de tijd anders instellen.  
 
Handreiking voor begeleiding  
Het is een onbegeleide activiteit, bezoekers kunnen zelfstandig aan de slag. Als er ruimte is op de 
vloer en in je rooster kan je naar binnen gaan en wat begeleiden. Bij het begeleiden is het belangrijk 
dat je weet waar de bezoeker mee bezig is, en een inschatting kan maken van wat hij/zij voelt, 
ervaart en wanneer hij/zij vast loopt (en waarom). Het is daarom belangrijk om de deelnemers te 
observeren wanneer. Kijk waar ze mee bezig zijn, wat voor materialen ze gebruiken en hoe ze 
reageren.  
− Zit op je handen – onderdruk de neiging om zelf iets te gaan doen voor de bezoeker. Probeer 

door vragen te stellen en eventueel hints of aanwijzingen te geven, de bezoeker te helpen. 
− Geef aanmoediging en waardering. Complimenten kunnen heel goed werken, maar probeer wel 

specifiek te zijn. ‘Wat een slimme manier om dit te bevestigen’. Complimenteer originele ideeën 
of innovatief gebruik van materialen.  

− Als bezoekers onzeker zijn of iets lukt, moedig ze aan om het gewoon te proberen. 
− Focus ook op het proces ‘Wat goed dat jullie hebben doorgezet!’. 
− Laat de bezoekers onder woorden brengen wat ze van plan zijn of wat ze doen. Stel vragen over 

wat ze van plan zijn om te maken of waarom ze ervoor kozen om dingen op een bepaalde manier 
te doen. Zo moedig je ze aan om te praten over hun ideeën en redenaties en geeft je de 
mogelijkheid om een specifieke vraag te stellen of compliment te maken.  

− Daag de bezoeker uit om het systeem verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld 'Hoe ver kom je al?’ 
‘Kan je het cadeautje ook optillen?’  

− Wijs op aspecten of materiaal die de bezoeker mogelijk nog niet zijn opgevallen. ‘Hiermee kun 
je het misschien langer maken’ 

− Als bezoekers vastlopen: moedig ze aan om goed te kijken naar wat het probleem is.  
− Wijs op soortgelijke voorbeelden die ophangen.  
− Vier successen. 
 
UVC kast 
− Bestraling met UVC zorgt voor desintegratie van de moleculen van het virus (en alle andere 

organismen). Op gladde oppervlakten werkt het het beste, bijvoorbeeld een mobiele telefoon, 
dan is 1 minuut bestralen al genoeg. De bestraling zorgt voor 99,9% reductie van het virus. Dat is 
een betere desinfectie dan alcohol met een doekje. Vooral omdat je niet goed ziet waar je al 
geweest bent en je vooral als je het vaak doet minder zorgvuldig wordt.  

− De ontsmetting is vooral heel geschikt voor gladde materialen en simpele vormen hoe beter de 
ontsmetting. Het is belangrijk dat materiaal aan alle kanten bestraald kan worden, dus niet op 
elkaar leggen.  

− De gevoeligheid is per materiaal verschillend maar een doorsnee kunststof/rubber materiaal kan 
tot 10.000 cyclussen mee voordat er zichtbare verandering is. Dat komt bij 2 desinfectie cycli op 
een dag neer bij 220 dagen per jaar op minimaal 2,3 jaar Een zichtbare verandering betekent 
overigens niet dat het materiaal onbruikbaar is.  

− Materialen moeten in gaasmandjes van aluminium of rvs aangeboden worden.  
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− De desinfectietijd is in te stellen door de start knop 3 seconden in te drukken en vervolgend met 
de pijltjes de tijd in te stellen. Bevestig de correcte tijd door de start knop nogmaals in te 
drukken. 

− Alle documentatie van de UVC kast staat hier: N:\SLC\Kennisontwikkeling\Werkplaats 
activiteiten (tijdelijke map) 

− De UVC-kast is geleverd door Bioclimatic (https://www.bioclimatic.nl/). Ze staan open voor het 
beantwoorden van vragen. Contact gehad met Martijn van Klink (martijn@bioclimatic.nl) 02052-
278088. 

 
 

https://www.bioclimatic.nl/
mailto:martijn@bioclimatic.nl
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