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Deze opdracht is geschikt voor Tieners (10 tot 12-jarigen). 

 

 

 

Deze materialen en grondstoffen heb je nodig:   

Materialen Grondstoffen 

• Potlood 
• Lat 
• Schaar  
• Breekmes  
• Lijmpistool  
• Placemat (of iets dat kan dienen als 

onderlegger) 
• Munten van: 

€2, €1, €0.50, €0.20, €0.10, €0.05 

• Karton 
• Vullingen voor lijmpistool  
• 6 plastic dopjes (of andere dingen die je 

kan gebruiken als handvat voor je 
bakjes, wees hierbij creatief) 

 

  

 Geldsorteermachine 

Iedereen kent wel het volgende probleem: Je wil tellen hoeveel 
geld er in je spaarvarken zit, maar voor je kan beginnen met 
tellen moet je eerst de muntjes sorteren per soort. En dit kan 
heel lang duren… 

Zouden we dit niet op een makkelijkere manier kunnen doen? 

Doelgroep 

 Benodigdheden 
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Stap 1 
 

Stap 2 

  
Knip alle onderdelen uit in karton 
• Kijk hiervoor naar de sjablonen (staat ook 

op de website) 
• Meet dit zelf met een lat en teken af  
• Of als je wat onzeker bent: knip de 

sjablonen uit en leg ze op het karton 
(let op de schaal!) 

• Snij uit met een breekmes. Leg er iets onder 
zodat je niet in de tafel snijdt. 

Maak de bakjes 
• Neem drie stukjes karton met n°1, 

deze vormen de onderkant en zijkanten 
• Neem twee stukjes karton met n°2, 

dit wordt de voor en achterkant 
• Lijm deze aan elkaar met de lijmpistool in 

een hoek van 90° 
• Herhaal dit voor alle 6 bakjes 

 

Stap 3 
 

Stap 4 

  
Lijm de onderkant en achterkant aan elkaar 
• Neem karton n°3 (achterkant) en 4 

(onderkant) 
• Lijm deze aan elkaar in een hoek van 90° 

Maak de zijkanten dicht 
• Neem karton n°5 en lijm dit tegen de 

linkerzijkant 
• Lijm karton n°6 tegen de rechterzijkant 

 

  

  Aan de slag 
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Stap 5 
 

Stap 6 

 

 

Plaats de bakjes op de grondplaat en lijm de 
tussenschotten 
• Neem het eerste bakje en plaats dit 

helemaal links op de grondplaat.  
!! Lijm het niet vast !! 

• Lijm nu het eerste tussenschot (n°7) rechts 
ertegen 

• Plaats het tweede bakje rechts van het 
tussenschot dat je net gelijmd hebt 

• Lijm nu ook het volgende tussenschot 
rechts van dit tweede bakje 
 

• Herhaal dit tot je alle tussenschotten hebt 
geplaatst  

• Zorg dat dit alles mooi tegen elkaar aansluit 
Opgelet: na het laatste bakje komt geen 
tussenschot meer 

Lijm het middenstuk 
• Lijm karton n°8 vast op de grondplaat, vlak 

naast je laatste bakje. Zorg dat het lagere 
stuk aan de achterkant zit. 

• Let op: lijm dit niet vast aan je bakje zelf, 
deze moet nog loszitten! 

 

Stap 7 
 

Stap 8 

Maak nu de “glijbaan” voor de muntjes 
• Neem karton n°9 en teken de stippellijnen 

(zoals op het sjabloon) over in potlood 

Denk na over de volgorde van de muntjes 
• Kijk naar de grootte van de munten (zie 

tabel), en zet ze in volgorde volgens hun 
diameter! 

• De munten glijden van boven naar beneden. 
Beginnen we bovenaan met het grootste gat 
of met het kleinste? Waarom? 

Bovenaan moet het kleinste gat! Stel dat je 
begint met het grootste gat, dan vallen alle 
kleinere munten hier al door. 
• Bedenk nu in welke volgorde de gaten 

moeten komen.  

Muntstuk  Diameter 
€2 25,75mm 
€1 23,25mm 
€0.50 24,25mm 
€0.20 22,25mm 
€0.10 19,75mm 
€0.05 21,25mm 
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Stap 9 
 

Stap 10 

  
 

Teken de muntjes af 
• Leg karton n°9 voor je met de dubbele 

stippellijn onderaan. Als je daarnet goed 
hebt getekend, heb je nu 5 hokjes van 6,3cm 
en rechts 1cm 

• Bij de volgende stap is het heel belangrijk 
dat je juist zal aftekenen, anders zal de 
geldsorteermachine niet juist werken! 

• Leg je muntje met de kleinste diameter in 
het laatste hokje van 6,3cm 

• Leg dit op de onderste stippellijn, in het 
midden van het hokje 

• Teken met een potlood langs de bovenkant 
van je muntje 

• Herhaal dit voor het 2e, 3e, 4e en 5e muntstuk 
• Let op: voor de laatste (en grootste) munt is 

er geen hokje meer voorzien, je bent dus 
niet gemist ����  

Voorzie de gaten voor de muntjes 
• Teken een rechthoek rond de boogjes die je 

daarnet getekend hebt. Zorg hierbij dat de 
bovenkant van de rechthoek samenvalt met 
het boogje, en de onderkant met de 
bovenste stippellijn. 

• Let opnieuw goed op dat je juist tekent, 
want elke millimeter is belangrijk!  

• Snij deze rechthoekjes uit met een 
breekmes. Leg er opnieuw iets onder om de 
tafel te beschermen. 

 

Stap 11 
 

Stap 12 

  
 

Lijm de zijkanten van de glijbaan  
• Neem de twee kartonnetjes met n°10. Lijm 

deze aan beide kanten op de glijbaan. 
• De ene mag je vastlijmen tussen de 

buitenboord en de eerste stippellijn. 

Test de glijbaan 
• Test nu je glijbaan door deze lichtjes schuin 

te houden en de muntjes er te doen 
afglijden.  

• Als ze door het juiste gaatje vallen, dan ben 
je goed bezig.  

• Als deze glijbaan niet werkt zoals het zou 
moeten, pas dan de gaatjes een klein beetje 
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• De andere op dezelfde plaats maar langs de 
andere kant. Hiervoor is geen lijn voorzien, 
maar dit mag je op dezelfde manier doen.  

aan, steek een klein stukje karton tussen, of 
- als het echt niet lukt- maak een nieuwe. 

  
 

Stap 13 
 

Stap 14 

 
 

 
Lijm de glijbaan in je machine 
• Als je tevreden bent, mag je de glijbaan 

vastlijmen tegen de achterplaat. Zorg dat de 
linkerkant steunt op een tussenschot, en dat 
de rechterkant gelijkloopt met de bovenkant 
van de achterplaat. 

Steunplaat lijmen 
• Neem karton n°11 en lijm deze op 1cm van 

de bovenkant in het rechterdeel van je 
machine, op gelijke hoogte met de 
uitsnijding dus. 

 

Stap 15 
 

Stap 16 

 

 
 

Machine dichtdoen 
• Neem karton n°12 en lijm deze op de 

bovenkant van de plaats waar de bakjes 
staan. Let opnieuw op dat je dit niet 
vastlijmt aan de bakjes zelf! 

• Lijm karton n°13 tegen de voorkant van je 
machine en n°14 op de bovenkant. Als je de 
binnenkant van de machine nog wil kunnen 
bekijken, dan lijm je deze 3 stukken karton 
enkel onderling aan elkaar vast, en niet aan 
de machine zelf.) 

Testen en versieren 
• Enkel de handvatjes voor de bakjes moeten 

nog geplaatst worden. Gebruik hiervoor de 
dopjes (of iets anders) en lijm deze in het 
midden van elk bakje. 

• Je geldsorteermachine is nu af. Je kan deze 
testen door muntjes op de steunplaat te 
leggen en deze door het gat de duwen. 

• Je mag je machine versieren zoals je zelf wil. 
Laat hierbij je creativiteit de vrije loop. 
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In dit filmpje https://youtu.be/IatTllx_2kE kunnen jullie de demonstratie vinden 
van het project.  

Probeer eerst zelf de proef uit te voeren, maar wanneer het niet lukt, dan mag je 
zeker dit filmpje bekijken. 

 

 

 

 

 

Voor het uitwerken van dit project haalden wij de mosterd bij volgende bronnen: 

Inventus. (2017, 2 december). Separador de Moedas feito somente com papelão! Veja como fazer [Video]. 
YouTube. Geraadpleegd op 26 januari 2021, van https://www.youtube.com/watch?v=wRr5A0etlIg 

KmiX. (2017, 24 april). DIY Coin Sorting Machine from Cardboard [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 26 januari 
2021, van https://www.youtube.com/watch?v=GtoSmvN33h4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femke Depoorter 
Hogeschool VIVES – afstudeerrichting: Energietechnologie 

 

Demonstratiefilmpje 

Bronnen 

https://youtu.be/IatTllx_2kE

