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Waarom ga je naar 
het Technasium?
Ik ben nieuwsgierig en wil 
weten hoe iets werkt…
Ik vind heel veel dingen 
leuk en daarom wilde ik 

een school kiezen waar-
bij ik veel verschillende 
onderwerpen krijg waar 
ik allemaal iets van kan 
leren. Als ik TV kijk 
vraag ik me af hoe dat 
eigenlijk werkt, of als 

ik op de fiets zit, ben 

ik nieuwsgierig hoe je door 
te trappen vooruit komt. Ik 
heb gekozen voor het Tech-
nasium omdat ik denk dat 
daar meer mogelijkheden 
zijn om van allerlei verschil-
lende dingen iets te leren. 
Daardoor hoop ik juist te 
ontdekken wat ik echt leuk 
vind. Techniek is nog heel 
breed, dus daar kan ik nog 
heel veel leren waar ik later 
ook iets aan heb.

Waar denk jij aan 
bij het woord tech-
niek?
Eerst dacht ik dat het ging 
om timmeren, boren en za-
gen en zo, maar toen ben ik 

me er iets meer in gaan ver-
diepen en nu denk ik voor-
al dat techniek te maken 
heeft met dingen maken en 
oplossingen bedenken. 

Wat verwacht je te 
gaan leren?
Ik denk dat ik ga leren hoe 
dingen werken, hoe je din-
gen in elkaar zet, hoe je op-
lossingen kunt bedenken, 
hoe je je eigen creativiteit 
kunt gebruiken en hoe je 
kunt samenwerken met el-
kaar. Op het Technasium 
krijg je ook problemen van 
echte bedrijven waar je dan 
samen met een groepje een 
oplossing voor mag beden-
ken. Ik heb een kijkdag ge-

had op het Technasium en 
daar moesten ze voor een 
bedrijf een oplossing be-
denken om met een machi-
ne elastiek om een band te 
krijgen. Daarvoor hadden 
ze een paar oplossingen be-
dacht en die hebben ze ook 
gepresenteerd. Dat soort 
opdrachten lijkt mij heel 
erg leuk.

Waarom zou iemand 
moeten kiezen voor 
techniek?
Als je altijd wilt weten hoe 
dingen werken of hoe ze 
in elkaar zitten en altijd 
nieuwsgierig bent, dan is 
techniek misschien wel iets 
voor jou. 

REBUS

Stuur je oplossing voor 1 december naar info@platform-techniek.nl 
en wie weet ben jij één van de gelukkige winnaars!

FUN

doe 
mee 

en w
in!

Wil jij ook wel eens zien 
hoe iets nu gemaakt 
wordt in een fabriek? 
Dat kan! 

Stuur met jouw klas een 
mailtje naar 
Elly@platform-techniek.nl 
en wie weet brengen jullie 
binnenkort een bezoekje 
aan een interessant 
bedrijf!
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Als ik later 
groot ben...

weet ik hoe 
dingen werken



Op 9 april j.l. zaten alle fina-
listen op het puntje van hun 
stoel… de finale van de kunst-
wedstrijd was zo ongelooflijk 
spannend!! De opdracht van 
dit jaar was het bedenken en 
maken van een heuse flip-
perkast, inclusief bewegende 
delen, licht en geluid en na-
tuurlijk zo origineel mogelijk. 
Na de voorrondes in Elburg, 
waaraan 23 klassen hadden 
meegedaan, streden drie 
scholen met elkaar om de 
eerste plaats en hoe! De jury 
viel van de ene verbazing in 
de andere, want niet alleen de 
werkstukken waren prachtig 
maar ook de presentaties wa-
ren een lust voor het oog! De 
jury heeft het er erg moeilijk 
mee gehad, maar uiteindelijk 

PLATFORM TECHNIEK 2014 
werd basisschool De Regen-
boog uit Doornspijk de win-
naar! Inmiddels is de hele klas 
volledig verzorgd naar NEMO 
te Amsterdam geweest met 
als afsluiting een rondvaart 
door de grachten. Basisschool 
Steenenkamer/Veenhuizer-
veld uit Putten en Koningin 
Julianaschool uit Ermelo won-
nen de tweede en derde prijs 
en kregen de volgende dag 
een heerlijke slagroomtaart 
van bakkerij Van Dongen be-
zorgd in de klas. Alle deelne-
mers nogmaals van harte ge-
feliciteerd!

Op onze website kun je meer 
lezen en foto’s bekijken van de 
Kunstwedstrijd 2014. 

ik werk als....
Besturingsengineer

Yordie is 23 jaar. Hij volgde eerst de Havo, profiel natuur en techniek, daarna studeerde hij 
Technische Informatica aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. 

Toen ik klein was was ik altijd al met de computer be-
zig, daarom heb ik ook heel bewust voor Techni-
sche Informatica gekozen. Hier ben je echt met 
tastbare producten bezig. Als je iets program-
meert zie je het later ook echt in een machi-
ne bewegen! 

Op dit moment werk ik bij de VMI als 
Besturingsengineer. Ik houd me bezig 
met het programmeren van de PLC´s (de 
computer programma’s die de machine 
vertelt welke beweging hij moet uitvoe-
ren) en het testen van de machines om te 
kijken of alles goed werkt. Daarnaast stel 
ik de machine ook goed af bij de klant en 
geef ik via de mail antwoord op vragen over 
de werking van de machine.  Ik ben ook veel in 
de fabriek te vinden om te helpen bij vragen die bij 
het testen naar boven komen. Toch ben ik het liefst bij 
de klanten   om daar samen met de Fieldservice Engineer           
de machine in bedrijf te stellen. Dat is overigens de functie 
die ik over een tijdje graag zou willen hebben. Dan mag ik lekker veel reizen. Mijn werk is heel 
afwisselend en er zijn altijd nieuwe problemen om op te lossen. Dat zorgt er soms voor dat 
je dagenlang alleen maar achter je laptop zit, dat vind ik niet altijd even leuk. Met al die ver-

schillende klanten en vragen moet ik goed opletten dat ik aan de 
juiste dingen werk en de belangrijkste dingen eest doe. Het 

is soms best een uitdaging om alles goed te verdelen. Wil 
je ook dit werk doen dan is het handig als je leergierig 

bent, houdt van ingewikkelde puzzels, het leuk vind 
om met mensen uit verschillende culturen om te 
gaan. Daarnaast moet je initatiefrijk en verantwoor-
delijk zijn. Mijn advies; ga lekker ontdekken wat je 
echt leuk vind. Op internet kun je heel veel infor-
matie vinden. Dat kan je helpen om te ondekken 
of iets echt leuk genoeg is om er jouw beroep van 
te maken.

De Besturingsengineer bij 
VMI ontwikkelt en onderhoudt 

besturingen van bestaande en nieu-
we machines. De besturingen zorgen 

ervoor dat de machine bewegingen kan 
uitvoeren. De Besturingsengineer schrijft 

de software en test machines. Indien nodig 
stelt de Besturingsengineer de machines 

bij de klant in bedrijf. Ook ontwikkelt 
de Besturingsengineer samen met 

collega’s nieuwe generaties van 
besturingen.

Schrijven met 
onzichtbare inkt
Heb je voor iemand een geheime boodschap? En mag nié-
mand anders dat lezen? Schrijf het dan met onzichtbare inkt!

Dit heb je nodig:
• Penseel
•  Citroensap
•  Strijkijzer

Hoe maak je onzichtbare inkt?
1. Doe het citroensap in een bakje.
2. Doop het penseel in het citroensap.
3. Schrijf met het penseel een boodschap op een stuk papier. 

Als er geen sap meer op het penseel zit, moet je ‘m even 
opnieuw in het sap dopen.

4. De ontvanger van het bericht kan de boodschap lezen door 
er met een strijkijzer overheen te gaan. Er verschijnen dan 
donkere letters! Vraag wel aan je ouders of je het strijkijzer 
mag gebruiken.

Hoe kan dat?
Door de warmte van het strijkijzer, verbrandt het citroensap 
eigenlijk. Maar sommige stoffen blijven over. Die worden om-
gezet in koolstof. En koolstof is donkerbruin of zwart. Daarom 
kun je de letters zien!

Mail een foto van jouw proefje naar 
info@@platform-techniek.nl. de meest originele inzending 
ontvangt 2 vrijkaartjes voor de Ontdekhoek in Zwolle. 

Alle inzendingen worden op de fotogalerij van 
www.platform-techniek.nl geplaatst.

KUNSTWEDSTRIJD



how it’s made?

HEFBOMEN?!?

Een robot is een machine die 
door de mens is gemaakt en 
ook een beetje op ons lijkt. 
Meestal wordt een robot ge-
maakt om werkzaamheden 
uit te voeren die voor mensen 
moeilijk en gevaarlijk zijn of 
heel saai. Een prima hulp dus, 
die nooit klaagt, niet moe 
wordt en dus ook geen pau-
zes neemt. Maar hoe wordt 
een robot eigenlijk gemaakt?

Een robot kan meerdere taken 
en bewegingen achter elkaar 
uitvoeren. Het belangrijkste 
onderdeel van een robot is de 
arm, hiermee worden de ta-
ken en werkzaamheden uitge-
voerd. In fabrieken wordt dan 
ook alleen maar de robotarm 
gebruikt en lijkt een robot qua 
uiterlijk helemaal niet op een 
mens.

Een robotarm bestaat, net 
als bij de mens uit meerdere 
stukken. Alleen zijn de botten 
vervangen door stalen armen. 
De robotarmen zijn met elkaar 
verbonden en kunnen ten op-
zichte van elkaar bewegen. Ze 
komen in beweging door klei-
ne elektronische motortjes 
of door samengeperste lucht 
(perslucht). 

ROBOTS

In plaats van handen heeft 
een robot grijpers. Sommige 
grijpers hebben drie of meer 
vingers om iets te kunnen op-
pakken, andere robots heb-
ben bijvoorbeeld een schroe-
vendraaier of een soldeerbout 
op de plek van de hand zitten, 
afhankelijk van wat de robot 
moet doen. 

Alle bewegingen worden met 
een kleine computer aange-
stuurd. De computer wordt 
door een software engineer 
geprogrammeerd. De mens 
bepaald dus nog altijd wat de 
robot moet doen.

Op de Noord Veluwe zijn ver-
schillende bedrijven die ro-
bots maken en toepassen. 
Bijvoorbeeld voor het lassen 
van auto-onderdelen (AWL in 
Harderwijk), het maken van 
autobanden of het verpakken 
van koekjes (VMI in Epe) en op 
veel plekken worden robots 
gebruikt om producten te ma-
ken. Om een goed werkende 
robot te maken moeten de 
engineers, monteurs en pro-
grammeurs goed met elkaar 
overleggen. 

Het mooiste is natuurlijk om 
de robot te bedenken, daarna 
te bouwen en uiteindelijk de 
robot zijn werk te zien doen, 
terwijl je zelf kunt toekijken 
zonder moe te worden.

Met hefbomen kun je beweging en kracht overbrengen. 
De hunebedbouwers wisten dat al. Kijk maar hoe ze een zware kei verplaatsten.
 
Op het plaatje zie je een grote bal van 100 kilo en plank en een paars blokje. Met het blokje 
kun je ervoor zorgen dat je de zware bal kunt opkrikken. Het is eigenlijk helemaal geen zwaar 
werk. Maar hoe kan dat nou?

Kijk naar de afstand tussen de zware bal en het paarse blokje. Deze is kleiner dan de afstand 
tussen het paarse blokje en de lichte bal van 5 kilo. Met een hefboom kun je zo zware klus-
sen lichter maken. De beweging verandert door de hefboom. Je duwt de hefboom omlaag, 
de hefboom duwt de zware bal omhoog. Het paarse blokje noem je het draaipunt.

Je kunt uitrekenen hoeveel sterker je wordt, door te 
meten.  Meet op: 
• afstand draaipunt - lichte bal (a)
• afstand draaipunt - zware bal (b)

Als de afstand a twee keer zo groot is als b, ben je 
door de hefboom twee keer zo sterk geworden. Is dat 
toveren? Nee! Het is net als met zware zandzakken 
versjouwen. Je kunt het zand in kleinere zakken doen. 
Dat is lichter, maar je moet zo wel meer zakken 
versjouwen. Bij de drie keer zo lange hefboom, moet 
je de hefboom over een drie keer zo lange afstand in-
drukken. 

Voorbeelden van hefbomen: een takkenschaar (dubbele 

hefboom), schaar, snoeischaar, knijper, wip, pincet, roei-

spanen, hamer. Inbrekers gebruiken graag een koevoet 

om een raam open te maken. Kinderen misbruiken soms 

een schroevendraaier om iets open te wrikken. Met een 

hefboom zoals een koevoet en een schroevendraaier 

kun je meer kracht zetten.

Bron: Techniekinjeklas.nl

Vandaag de dag is techniek overal om ons heen, het 
is zo gewoon geworden dat we er niet eens meer bij 
stil staan welke techniek(en) ons dagelijks leven be-
heersen.
 
Neem bijvoorbeeld een mobiele telefoon, dat is al 
lang niet meer alleen een telefoon maar een bijna on-
losmakelijk deel van ons sociale leven en omgeving…. 
Buiten de techniek die in de telefoon zit, zit er bijvoor-
beeld ook een landelijk/ wereldwijd dekkend netwerk 
achter, om er zorg voor te dragen dat we ook daad-
werkelijk de functies van ons toestel kunnen gebrui-
ken. Om een dergelijk netwerk te kunnen realiseren 
zijn een groot aantal gemotiveerde technische men-
sen nodig, op alle niveaus. Van de civiel technische 
specialist in het veld tot de engineer en de operator 
op kantoor en al het andere technische personeel om 
dit mogelijk te maken en beschikbaar te houden..
 
Bovenstaand is nog maar een klein voorbeeld van 
techniek in onze nabije omgeving. Platform Techniek 
geeft kinderen de kans zelf te ervaren dat technische 
beroepen telkens nieuw perspectief bieden, bij uit-
stek creatief zijn en duurzame op-
lossingen bieden. 

Techniek is uitdagend, ook voor 
uw kind!

Michaël van Boheemen
Bestuur Platform Techniek

oudertalk

techniek heeft 
de toekomst

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Platform Techniek en verschijnt 2x 
per jaar. De nieuwsbrief is bedoeld voor jongens en meisje in groep 7 & 
8 van het basisonderwijs en natuurlijk hun ouders.

Platform Techniek Noordwest-Veluwe | Postbus 1031, 3840 BA 
Harderwijk | www.platform-techniek.nl | info@platform-techniek.nl



Ontdek de 7 werelden van 

Techniek

WATER, 
ENERGIE 

& NATUUR

MENS & 
MEDISCH

LIFE-
STYLE & 
DESIGN

VOEDING 
& VITAL-

ITEIT

MARKET 
& MONEY

MOBI-
LITEIT 

& RUIMTE

SCIENCE 
& EXPLO-
RATION

Onze waterhuis-
houding op peil 
houden, natuur-
lijke energiebron-
nen ontwikkelen 
of afvalwater rei-
nigen. In deze we-
reld zijn mensen 
hard bezig onze 
omgeving leef-
baar te houden. 

Interesse voor het 
milieu, Sociaal, 
Oplossingsgericht 
en Maatschappe-
lijk betrokken.

installateur, 
watertechnoloog 
of bioloog

Personal 
Environment 

Specialist

Dagelijks zijn 
mensen in deze 
wereld  nog bezig 
om het menselijk 
lichaam te ontle-
den en manieren 
te vinden om 
het jong, vitaal 
en ziektevrij te 
houden. 

Maatschappe-
lijk betrokken, 
Zelfstandig, 
Technisch, Oplos-
singsgericht en 
Creatief. 

revalidatietechni-
cus, biomedisch 
technoloog, elek-
tromonteur of 
instrumentmaker

DNA 
Sequencer

Deze wereld is 
een serieuze spe-
ler in onze eco-
nomie geworden. 
Computergames 
worden wereld-
wijd gespeeld en 
wie kan nu nog 
zonder zijn Smart-
phone? 

Creatief, Ruimte-
lijk inzicht, Zorg-
vuldig, Planner en 
Zelfstandig.

industrieel 
ontwerper, 
game-ontwikke-
laar of geluids-
technicus

Techno 
Fashion Designer

Dankzij deze we-
reld is er inzicht 
in de voedsel-
problematiek en 
welvaartsziektes. 
Maar ook worden 
nieuwe smaken 
en producten 
ontwikkeld.

Goed kunnen 
communiceren, 
Perfectionistisch, 
Oog voor detail 
en Hard kunnen 
werken.

onderzoeker, 
levensmiddelen-
technoloog of 
procesoperator

FOOD 
Reconstructor

Snelle jongens en 
meisjes en span-
nende deals, deze 
wereld draait om 
grote bedrijven, 
handel en wereld-
wijde transacties. 
Met digitale vei-
ligheid als belang-
rijk thema.

Analytisch, Goed 
met cijfers, 
Zorgvuldig en 
Inventief. 

econometrist, 
IT-er of internet-
beveiliger

Financial 
Computing 
Translator

Of je het nou hebt 
over de motor 
van een vracht-
wagen, of diege-
ne die de vracht-
wagen bestuurt, 
in deze wereld 
zijn beiden van 
groot belang. 

Ruimtelijk inzicht, 
Verbeeldings-
kracht, Graag op 
pad en Sociaal. 

piloot, 
architect, 
automonteur, 
chauffeur of 
bouwvakker

Vertical 
Gardening 
Architect

Innovatie is het 
toverwoord in 
deze wereld, 
want je moet 
alles en iedereen 
altijd een stap 
voor zijn. en altijd 
nieuwsgierig zijn 
naar wat je op het 
eerste oog niet 
ziet. 

Handig met com-
puters, Kritisch, 
Maatschappelijk 
betrokken en 
Speurneus. 

laborant, we-
tenschappelijk 
onderzoeker, 
machinemaker of 
software ontwik-
kelaar

Weather 
Modification 

Manager

 het beroep in 2030? 

 Wat kun je later worden? 

 Wat doe je in deze w
ereld?

 Wat zijn handige eigensch
appen om te hebben?

www.platform-techniek.nlmeer informatie?


