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1. Inleiding 

Lego is een Deens bedrijf  dat speelgoed van gekleurde 
bouwsteentjes en figuurtjes van kunststof  maakt. 
Lego is het grootste speelgoedbedrijf  in Europa en het 
tweede grootste speelgoedbedrijf  van de wereld. 
Je leest in dit boek hoe het allemaal begon in een kleine 
werkplaats van een timmerman. 
En hoe het bedrijf  langzaam maar zeker groeide tot een 
enorme fabriek. 
Je leest in dit boek vooral over: 
 de soorten speelgoed dat het bedrijf  maakt. 
 hoe een speelset van LEGO gemaakt wordt. 



2. Geschiedenis 

Het begin 
Het begint allemaal in het jaar 1916 in een 
werkplaats van een timmerman. Zijn naam is 
Ole Kirk Christiansen (1). Hij maakt als timmer-
man vooral meubels. In het jaar 1923 brandt zijn 
werkplaats af. Hij bouwt een nieuwe, grotere 
werkplaats, maar het gaat niet goed.  
Timmerman Christiansen gaat in plaats van gro-
te meubels, kleine meubels maken als speel-
goed. De zaken gaan goed en er wordt nu van 
alles van hout gemaakt: auto’s, dieren, trein-
tjes, boten en puzzels. 

LEGO 
In 1934 noemt Christiansen zijn bedrijf  LEGO.  
Het is de afkorting van twee Deense woorden: Leg 
Godt.  Die twee woorden betekenen speelgoed. 
De zonen van Christiansen werken mee in het bedrijf. 
In het jaar 1947 krijgt Christansen een paar plastic 
bouwsteentjes (2) in handen. Ze zijn gemaakt in Enge-
land. 
Het bedrijf  LEGO verbetert de steentjes (3) en koopt 
een machine die de plastic steentjes kan maken. 
Elf  jaar later worden de steentjes nog één keer ver-
beterd. De nieuwe steentjes (4) passen nu beter en 
gaan ook weer beter van elkaar af. 
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Nieuw speelgoed 
Plastic was iets nieuws in de wereld. 
Voorheen werden dingen van hout of  ijzer ge-
maakt. 
LEGO besluit om van houten speelgoed naar 
plastic speelgoed over te gaan. Toch blijft LE-
GO nog wel houten speelgoed maken. 
Het voordeel van plastic speelgoed was dat 
het veel sneller te maken was. En de steentjes 
werden gemaakt door machines. 

1 
Veel winkeliers dachten dat houten speel-
goed nooit vervangen zou worden door dat 
moderne plastic speelgoed.  
Ze  kochten daarom vaak geen LEGO in. 
Toch gaf  Ole Kirk Christiansen niet op.  
Hij geloofde in technisch speelgoed, waar-
bij kinderen zelf  iets konden maken. 
In 1958 sterft Ole KirkChristiansen en zijn 
zoon Godfred  (1) wordt de nieuwe baas 
van LEGO. 



LEGO groeit. 
Rond het jaar 1960 breekt er weer een brand uit in het bedrijf.  
Al het nog gemaakte houten speelgoed gaat in vlammen op.  
LEGO zal nu stoppen met het maken van houten speelgoed.  
Ze gaan nu helemaal voor de plastic bouwstenen, ramen, deuren 
en dakpannen. 
Het bedrijf  heeft nu ook een machine die wielen maakt. 
Met de stenen kunnen ook allerlei voertuigen gemaakt 
worden. 
Het gaat steeds beter met het bedrijf.  
Steeds meer mensen gaan plastic speelgoed kopen. 
Bij LEGO werkten rond 1960 ongeveer 450 mensen. 
Nu werken er ongeveer 12.000 mensen voor het bedrijf. 

Sets. 
LEGO verovert langzaam de wereld.  
Steeds meer kinderen ontdekken het speelgoed. 
De fabriek gaat sets (1) maken rond een onderwerp. 
Dat is het bedrijf  steeds blijven doen. 
Bij elke doos komt een beschrijving.  
Zo kun je zien wat je kunt maken. 
LEGO gaat later ook speelgoed maken voor jongere 
kinderen. 
Maar ook de oudere kinderen worden niet vergeten. 
Je leest daar meer over in het volgende hoofdstuk. 
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3. Van alles wat 

Duplo 
Voor kleine kinderen waren de legosteentjes te klein. 
Soms werden de steentjes in de mond gestopt.  
In 1969 gaat LEGO stenen maken die twee keer zo 
groot zijn. Het krijgt de naam Duplo.  
Ook de figuurtjes die erbij horen worden groter. 
Natuurlijk wordt Duplo ook in sets verkocht. 

LEGO-treinen 
Ongeveer vijftig jaar geleden waren elek-
trische treinen heel populair.  
Ook LEGO gaat deze treinen maken. Sa-
men met rails, wissels, seinen, wagons en 
gebouwen worden de locomotieven ver-
kocht. 
Deze oude treinen met motor reden via 
de stroom door de rails (1). 
Nog steeds maakt LEGO treinen.  
De treinen rijden nu (2) via een afstands-
bediening met infrarood. 
Dit speelgoed is voor jong en oud.  
Veel vaders spelen zo samen met hun kin-
deren. 2 
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Legoland 
In 1968 opent het bedrijf  een park met de 
naam Legoland in Denemarken. Het park is 
15 voetbalvelden groot, maar groeit door de 
jaren heen steeds verder uit. 
Je vindt er Miniland waar alles 20 keer klei-
ner is dan in het echt. Verder is er Safari-
land en Piratenland. Alles is er gebouwd met 
legostenen. Je vindt er ook delen van steden 
nagebouwd in legostenen. 
Je kunt er natuurlijk ook zelf  van alles bou-
wen. Het is nu een enorm pretpark met aller-
lei attracties. Er is voor iedereen wel wat te 
doen. 

Technisch lego 
In 1975 wilde LEGO ook iets maken voor de er-
varen bouwers. Dat werd het technisch  Lego. De 
dozen zaten vol met wielen, tandwielen en as-
sen. Zo konden echte, bestuurbare voertuigen 
nagebouwd worden. De voertuigen hebben een 
elektromotor. Soms wordt perslucht gebruikt om 
deuren te open of  delen uit te laten schuiven. 
 



Baby 
In 1983 maakt LEGO ook speelgoed voor 
baby’s. Van rammelaars tot grote speel-
blokken, tot spullen voor in bad. 
Natuurlijk hoopt LEGO zo dat de ouders 
van een baby later ook andere spullen van 
LEGO gaat kopen. 

Minifiguurtjes 
Om het speelgoed allemaal nog echter te 
laten lijken, stopt LEGO kleine poppetjes 
of  minifiguurtjes in de sets.  
Dat gebeurt in 1978.  
De armen en benen kunnen bewegen.  
Op de hoofden passen hoeden, petten en 
helmen. En in de handen kan van alles ge-
dragen worden. 
Er wordt nu van alles bij gemaakt: schep-
pen, zwaarden, bezems en schilden. 



Meisjes 
Ook vergat LEGO de meisjes , die niet van 
bouwen hielden, niet . Het bedrijf  maakt 
clikits sets. Daarmee kunnen meisjes hun 
eigen sieraden maken. 

Computer 
Rond het jaar 2000 gaat het slecht met LE-
GO. Kinderen spelen steeds vaker spel-letjes 

op computers. LEGO gaat ook computer-
spellen maken. Ze gebruiken ook hier-
voor meestal een speelfilm. Later wor-
den er ook spelletjes gemaakt die kin-
deren online kunnen spelen. 

Film 
LEGO gaat sets verkopen die over nieuwe speel-
films gaan. Kinderen die naar zo’n film toe-gaan, 
staan ook in de rij voor zo’n Legoset. 
Denk maar aan films als Batman en Harry Potter. 
Kinderen kunnen met de sets de film naspelen of  
gewoon helemaal iets nieuws bedenken. 
Maar LEGO gaat later ook zelf  korte filmpjes ma-
ken met LEGOfiguurtjes in de hoofdrol. 

 



Meer bouwen. 
Door al die films kwamen er steeds meer poppe-
tjes en steeds minder stenen. LEGO was niet het 
bedrijf  van de gekleurde bouwsteentjes meer. 
Dat veranderde in 2005. 
Er kwamen weer sets met meer kleinere stukjes. 
Zo moest er weer meer gebouwd worden. Kin-
deren konden weer een stad of  delen van een 
stad bouwen. Of  ze konden fantaseren en bou-
wen over Mars of  geheime agenten. 

Ontwerpen 
Sinds 2007 is LEGO weer steeds 
meer aan de bouwers gaan denken. 
Een set bestaat uit wel meer dan 
2000 stenen, waarmee gebouwen 
worden gebouwd. Met meerdere sets 
kan een hele buurt gemaakt worden. 
LEGO heeft ook een eigen website 
Lego Factory. Bezoekers van de web-
site kunnen hier hun eigen gebouwen 
en hun eigen buurt ontwerpen. 



4. Het maken van een set 

Een idee 
Een nieuwe legoset begint met een idee. Soms wordt 
een oude set van vroeger moderner gemaakt. 
Bijvoorbeeld het politiebureau was zo’n oude set.  
Die set kon moderner, want de wereld verandert steeds. 
De ontwerper is iemand die met zo’n nieuw idee aan de 
slag gaat. Hij bezoekt bijvoorbeeld een politiebureau.  
Hij kijkt goed rond. Hij krijgt een plaatje in zijn hoofd.  
Dat is een goed idee! Een politiewagen met speurhonden. 
Dat heeft LEGO nog niet. 
Dit past goed bij het politiebureau 

 

Tekenen en  bouwen 
Een groepje ontwerpers gaat aan de slag.  
Ze tekenen hun ideeën, maar bouwen vooral. 
Door al die jaren heen heeft LEGO zoveel 
soorten steentjes en figuurtjes gemaakt.  
Die worden allemaal gebruikt bij het nieuwe 
idee. 
Ontwerpers bouwen een nieuwe politiewagen 
met de bestaande steentjes. Er verschijnt een 
politiebureau met meerdere verdiepingen.  
Met al die “oude spullen” wordt iets helemaal 
nieuws gebouwd. 



Een nieuw ontwerp 
Toch komt er ook iets nieuws in de doos.  
De politiehond heeft LEGO nooit gemaakt. 
De hond moet dus ontworpen worden.  
Een beeldhouwer kijkt goed naar plaatjes 
van een politiehond. Hij neemt als voorbeeld 
de Duitse herder. Hij maakt een platte tekening. 
En maakt daarna van klei  een model. Het model 
van de hond is groter dan het in werkelijkheid 
wordt. Het model wordt later in de juiste vorm ge-
sneden. 

De mal 
Het model van klei wordt van alle kanten ge-
fotografeerd. De foto’s gaan in een computer.  
Daar wordt de hond kleiner gemaakt.  
Met de computer wordt een mal gemaakt.  
Een mal is de holle vorm waarin het vloeibare plastic 
later gespoten wordt. Het maken van zo’n mal kost 
veel tijd en is heel duur. Je snapt nu dat LEGO pro-
beert met oude vormen nieuwe sets probeert te ma-
ken. 
Hiernaast zie je een helft van een mal voor steentjes. 
Bovenop hoort de andere helft van de mal. 



In de fabriek 
Alle machines voor de nieuwe set staan klaar. 
Steentjes, deuren, ramen, poppetjes en de politie-
hond, ja alles wordt gemaakt van plastic korrels (1). 
Die korrels worden eerst gekleurd. Daarna gaan ze 
via buizen en slangen naar de machines (2). 
Vlak voor de korrels de machine ingaan, worden ze 
verhit. Ze smelten. Het plastic is nu een soort pap. 
Die plastic pap wordt in de dichte mal gespoten. 
Daar wordt het plastic afgekoeld. De mal gaat open  
en het voorwerp rolt er hard uit. 

Verven 
Elk voorwerp heeft al de juiste hoofd-
kleur, maar veel voorwerpen krijgen 
nog extra kleur. 
Denk aan de poppetjes. Hun kleding, 
ogen en mond worden er met machines 
in de juiste kleuren opgestempeld. 
De politieman krijgt een stopdas, zak-
ken en een riem op zijn uniform. 
Ook de politiehond krijgt zijn ogen en 
neus in een machine. 
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Verpakken 
Bij elke machine komt een robot (1) langs 
om de bakken mee te nemen.  
Ze gaan naar een reusachtig magazijn.  
Daar komt elke soort in grote bakken op 
de goede plank te liggen.  
De robot regelt dat automatisch. 
Later als de set verpakt wordt, haalt de 
robot alle bakken met onderdelen op. 
Mensen in de LEGO-fabriek doen de ver-
schillende bakken in grote sorteer-
machines (2). Die zorgen ervoor dat alle 
losse stukken in de doos komen.  
De sets zijn daarna klaar om vervoerd te 
worden naar alle delen 
van de wereld. 
Daar zijn ze te koop in 
de speelgoedwinkels. 

1 

2 



5. Legoweetjes 

Oneindig 
Er zijn zoveel soorten steentjes dat je tot 
in het oneindige allerlei dingen kunt bou-
wen. 
Met 6 gewone LEGOsteentje kun je maar 
liefst 915 miljoen minigebouwtjes maken. 

Legosets 
Wist je dat elke seconde 7 LEGOsets in de wereld 
verkocht worden? 

Lang 
Het bedenken en maken van een nieuwe LEGOset duurt 
anderhalf jaar. Dat is vanaf het idee tot het inpakken van 
de eerste doos van de nieuwe set. 



Stenen 
Wist je dat een machine met zo’n mal maar 
liefst 500 stenen in een seconde maakt?   
Dat zijn 30 duizend stenen per minuut.  
En dat zijn in een heel uur 18 miljoen stenen. 

 

 

Alles 
Met LEGO kun je echt van alles bouwen. 
Je moet natuurlijk een idee hebben en 
genoeg steentjes.  
Er zijn zelfs kunstenaars die alleen maar 
kunst met LEGO maken. 

Wereldvolk 
In de hele wereld wonen 7 miljard mensen. Daarvan 
wonen er ruim 1 miljard in China. Toch zijn de Chine-
zen niet het grootste volk. Dat zijn de minifiguurtjes 
van LEGO met een aantal van 4 miljard. 



7. Filmpjes 

Het Klokhuis: Lego 

Bekijk het filmpje 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-bouwsteentjes/#q=lego


Bronnen en foto’s 

http://nl.wikipedia.org/wiki/LEGO 

http://www.lego.com/en-us/ 







1. Filmpjes Colofon en voorwaarden 
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