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“DE TECHNEUT VAN MORGEN DIE BLIJFT LEREN, 

OMDAT ZIJN OF HAAR VAK IN BEWEGING BLIJFT.”

      

In deze wereld gaat het over infrastructuur. Dat is een moeilijk woord, waar 
mee bedoeld wordt: de verbindingen die mensen in een bepaald gebied 
gebruiken, zoals: wegen, spoorwegen, vaarwegen, stations en havens. Ook niet 
direct zichtbare verbindingen horen hierbij, zoals: leidingen voor water, gas, 
elektriciteit en telefonie. Overal komt techniek bij kijken! 

Dit jaar was er ineens het coronavirus, waardoor we beperkt werden in onze 
beweging. Naar school gaan kon even niet meer, evenals sporten en alle andere 
dingen die wij normaal vinden. Gelukkig is er nog een andere infrastructuur: 
die van het internet. Zonder ICT, informatie- en communicatietechnologie, had 
onze wereld er heel anders uitgezien in de periode van de ‘intelligente lock-
down’! 

Erwin Bruinink van 2ICT uit Harderwijk, legt uit dat ICT onmisbaar 
is geworden. De server op kantoor, waar alle gegevens 

zijn opgeslagen is beperkt en niet overal te gebruiken. 
Als je dezelfde informatie in de cloud zet, is het overal 
toegankelijk. Wat een cloud precies is, wordt uitgelegd als 
je de QR code scant. 
Extra: in de video is een taalfout gemaakt op 

een van de slides, zie jij de fout? Oplossing 
onderaan deze pagina. 

Erwin legt uit: ‘Jullie werken op school met Teams van 
Microsoft, dat is een softwareapplicatie. De gegevens gaan van je computer, 
naar een draadloos netwerk, dan naar de wijkkast. Van de wijkkast naar een 
regionaal PoP-station (Point of Presence of hoofdverdeelstation), dan naar een 
datacenter, dan mogelijk zelfs naar Amerika heen en weer terug en uiteindelijk 
wordt de data opgeslagen in een datacenter bijvoorbeeld in Zeewolde. 
Realiseer je je dat als je hiermee werkt, er heel veel techniek mee gemoeid is?’

Voor al de technische beroepen geldt, vroeger leerde je een vak en dan 
kon je het vak uitvoeren. Tegenwoordig zeggen we ‘het is een leven lang 
vakmanschap’. De techneut van morgen die blijft leren, omdat zijn of haar vak 
in beweging blijft. Dit komt bijvoorbeeld door de digitalisering van onze wereld 
en de toepassingen die daarvoor worden gedaan. Denk maar aan auto’s. Daar 

TECHNIEK 
BEWEEGT!

MOBILITEIT & RUIMTE

De fout in de video: jou gegevens moet natuurlijk zijn: jouw gegevens (vanaf 2:43 min)

heb je, naast verstand hoe een motor in elkaar zit, ook verstand van een 
computer nodig om de storing uit te lezen en de gegevens te updaten.

ICT heeft ons leven op veel manieren positief beïnvloed. Erwin waarschuwt 
ook voor de negatieve kant. ‘Nu alle gegevens online beschikbaar zijn, 
bestaat het risico van het hacken van systemen. Dat is het stelen van 
gegevens en het inbreken in systemen. Een hacker is niet een ‘boef een 
bivakmuts’ op, maar het kan ook de buurman zijn, die er heel gewoon 
uitziet. Het is dus belangrijk dat je een sterk wachtwoord gebruikt. Gebruik 
als het kan een meervoudige verificatie oplossing, dat is een moeilijk woord 
voor inloggen in twee stappen. Dan log je in met een wachtwoord en 
bevestig je daarna bijvoorbeeld via je telefoon dat jij het bent. Natuurlijk 
deel je je wachtwoord nooit met anderen. 

Cyberpesten komt helaas ook voor. In de chatfunctie kunnen heftige dingen 
gezegd worden, die jouw juf of meester niet kan zien. Wees je bewust wat 
de gevolgen daarvan zijn en doe online ook normaal tegen elkaar, net als op 
het schoolplein.  

Tot slot deelt Erwin zijn passie voor techniek: ‘Techneuten hebben interesse 
in alles wat beweegt en wat technisch is, zijn nieuwsgierig hoe dingen in 
elkaar zitten. Als kind haalde ik graag dingen uit elkaar om te zien hoe ze 
werken. Als leerlingen geïnteresseerd zijn, mogen ze bij mij gratis een oude 
computer komen ophalen, om te kijken hoe het in elkaar zit. Als je voor 
techniek kiest, kies je geen beroep, het is je identiteit (dat wat jou maakt tot 
wie je bent), want techneut ben je voor het leven!

Wil jij ook een oude computer van Erwin?
Mail dan naar info@platform-techniek.nl en we laten je weten hoe je die 
kunt ophalen.

www.platform-techniek.nl
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Misschien moest jij ook een mondkapje op om met de trein of de bus te reizen of tijdens je 
vakantie in het buitenland. Het zit niet fijn, maar is nodig om te voorkomen dat het coronavirus, 
zich verder verspreidt. Ziekenhuizen en zorginstellingen gebruikten de afgelopen maanden ook 
veel mondkapjes. Je snapt wel dat er voorlopig nog veel mondkapjes nodig zullen zijn.

Mondkapjes maken in Nederland
Eind maart besluiten twee bedrijven op de Veluwe daarom te gaan samenwerken om in 
Nederland meer mondkapjes te kunnen produceren. Machinefabriek VMI uit Epe en Lemoine uit 

Emst, producent van zorg- en hygiëneproducten op basis van katoen (zoals 
wattenschijfjes), hebben samen een plan uitgewerkt om zo snel mogelijk  

mondkapjes te gaan maken. 

VMI helpt bij het project met plaatselijke kennis, transport en 
technische ondersteuning. Lemoine richt een deel van het bedrijf 

in voor de productie, regelt de mensen en de inkoop van 
grondstoffen. Samen zorgen ze ervoor 

dat Lemoine de productie zo snel 
mogelijk kan opstarten en ongeveer 

1 tot 1,5 miljoen mondkapjes per 
week kan produceren. Zo is het 

beide bedrijven gelukt om in 
heel korte tijd mondkapjes te 
produceren.

Miljoenen mondkapjes
Lemoine gaat 60(!) miljoen 

gecertificeerde mondkapjes maken 
in opdracht van de Nederlandse 

overheid en die zal de mondkapjes 
uitdelen aan zorginstellingen en op 

andere plaatsen waar de mondkapjes 
nodig zijn. De twee Veluwse 

bedrijven zijn blij met het mooie 
resultaat van hun inspanning en 

trots om zo onze samenleving 
te kunnen helpen.

 

Mondkapjesmachine
Wist je dat er mondkapjes worden geproduceerd op de Veluwe?

How it’s made!

HOE SNEL LOS JIJ 
DEZE ZOEKPLAAT OP?

Alles gevonden? …  En wie was er het snelst?
Trouwens, ik hoop dat jouw kamer thuis er niet zo uit ziet! 

Bron: zozitdat.nl

In deze zoekplaat moet je proberen om zo snel mogelijk 
voorwerpen te vinden.

Hoe snel vind jij deze 5 voorwerpen?

Kijk goed naar de foto hiernaast Waar is/zijn …

1. … de banaan?
2. … het dartpijltje?
3. … de kleerhanger?
4. … het klokhuis?
5. … de dobbelstenen?

LEUKE WEETJES!  

Benieuwd hoe het productieproces 
van een mondkapje er uit ziet? Scan 
dan snel de QR code! 

Girlsday laat meisjes kennismaken met bèta, techniek en ICT. Deze 
dag wordt 1x per jaar georganiseerd door VHTO, een landelijke 
organisatie.  Platform Techniek Noordwest-Veluwe regelt de 
matches voor onze regio. Is dit iets voor jou? Noteer dan de datum 
vast voor Girlsday 2021: donderdag 15 april 2021.

Je kunt je met alle meiden uit jouw klas aanmelden, met een 
groepje meiden of zelfs alleen (aanmelden via je juf/meester). Wij 
zoeken dan een bedrijf dicht bij jou in de buurt, zodat jij kan zien 
wat er daar gebeurt en je een beter beeld krijgt van wat er allemaal 
mogelijk is in de techniek. Meedoen? Mail voor 1 februari 2021 
naar info@platform-techniek.nl.

GIRLPOWER!

N X T V
Ken je NXtv.nl al? Het interactieve videoplatform dat 
techniek tot leven brengt. De serie BLIQ laat zien dat 
techniek overal om je heen is. Bekijk ‘t! 
Klik op de QR code voor de video ‘De BLIQ van Nosa 
en Miranda’. 

W e g e n n e t
Wist je dat Nederland ongeveer 3.000 kilometer snelweg heeft? De 
provinciale wegen hebben een lengte van 6.533 km en de overige 
gemeentelijke en waterschappen 126.179 km. Het totale wegennet is 
139.294 kilometer lang. Best veel hé, voor een landje dat ‘maar’ zo’n 
300 kilometer lang is en zo’n 200 km breed. 

A u t o  v r i j e  z o n d a g
Over wegen gesproken, wist je dat er in 1973 

geen  auto gereden mocht worden op zondag. 
Dit was nodig om het olieverbruik te bep-
erken. Als we de verhalen mogen geloven 
werden de snelwegen een paradijs voor 
rolschaatsers, skelteraars en fietsers. Het is 
nu bijna niet meer voor te stellen he? Geen 

auto’s op de snelwegen, dat zou nog eens 
even raar zijn. 

T e c h n i e k e x p e r i e n c e
Wist je dat Platform Techniek ook techniekexperiences organiseert? 
Zijn jullie bezig met een bepaald technisch thema en willen jullie 
daarbij graag een bedrijf of organisatie bezoeken? Betrek ons en we 
organiseren graag een techniekexperience-op-maat voor jullie groep. 
Er zijn ook mensen die graag een gastles over techniek verzorgen. Mail 
ons hierover: info@platform-techniek.nl. 



Weet jij wat een bibberbotje is? Het is een grappig ‘beestje’ vol met techniek. Het staat centraal 
in de opdracht voor de Kunstwedstrijd van Platform Techniek Noordwest-Veluwe. Het thema is 
namelijk: Bibberbotjes in de ruimte. Kijk maar eens op YouTube hoe leuk die bibberbotjes zijn! 

De kunstwedstrijd is een vrolijke happening en een combinatie van techniek en kunst, speciaal voor 
groep 7. Zo kan ook jij ontdekken hoe leuk techniek kan zijn! Jullie gaan als klas met elkaar aan de 
slag en werken samen aan de opdracht. Een leuke manier om te ontdekken waar je goed in bent. 
Enkele enthousiaste reacties van leerlingen van vorig jaar zijn: Ik wist niet hoe leuk techniek kon 
zijn. Leren werken met de machines vond ik gaaf. We hebben samen echt iets moois gemaakt!

Je gaat dus: samen ontwerpen wat jullie gaan maken, samenbouwen en uiteindelijk samen genieten van een mooi eindresultaat: een stoer kunstwerk vol techniek dat 
kan pronken in jullie school. Daarnaast maken jullie ook een creatief verslag hoe dit tot stand gekomen is (bijv vlog, video, powerpoint of prezi). 
Zo is er altijd wel wat te doen, wat jij leuk vindt! 

Opdracht 
Elke deelnemende groep krijgt van ons een houten plaat en gaat creatief aan de slag met het thema: ‘B i b b e r b o t j e s  i n  d e  r u i m t e ’ . Natuurlijk 
zit het kunstwerk vol techniek en wordt er zoveel mogelijk gemaakt van oude materialen, die je opnieuw gebruikt. Recyclen is een belangrijk 
onderdeel van deze wedstrijd. Denk bijvoorbeeld aan oude apparaten, waar je onderdelen van kunt hergebruiken, blikjes ed. 

De uitwerking 
De voorbereiding doe je op je school, de uitwerking in een technieklokaal van een middelbare school bij jullie in de buurt. Voor de uitwerking krijg 
je 2,5 uur de tijd. Dit mag met de hele klas, maar dat is zeker geen must. 

Meedoen
Jouw juf of meester heeft bij deze TechTalk een formulier ontvangen met daarop alle verdere gegevens voor de aanmelding. Lijkt het jou leuk om mee te doen? Overleg 
dan met jouw juf of meester en vraag hem of haar een mailtje te sturen naar: info@ platform-techniek.nl vóór vrijdag 11 december a.s. Natuurlijk is er ook een hele 
mooie prijs te winnen.

Data: 
Voorronde: Woensdag 17 maart 2021 bij het Nuborgh College Oostenlicht in Elburg
Finale: Woensdag 14 april 2021 op het Gemeentehuis van Oldebroek
Alles uiteraard corona-proof!

Oudertalk

Kunstwedstrijd 
vól techniek 2020-2021

Mensen zijn eigenlijk altijd in beweging: op weg naar hun werk, op vakantie, of ze zijn aan het sporten. Al 
die mensen hebben ruimte nodig, zodat ze kunnen gaan en staan waar ze willen. De mens heeft nog een 
basisbehoefte: contact met andere mensen. Juist onze pubers zijn voortdurend met elkaar in contact en 
ontmoeten elkaar op school, maar daarnaast continu via  social media. 

Bewegen en contact maken klinkt heel natuurlijk en logisch. Maar de afgelopen maanden hebben we door 
het coronavirus ervaren dat dit niet zo vanzelfsprekend meer is. We zijn allemaal bewegende mensen en hoe 
raar is het dan als ineens onze bewegingsvrijheid, onze mobiliteit wordt beperkt en we maandenlang bijna ons 
huis niet meer uit mogen.

Wat zijn we blij dat er mobiele telefoons bestaan om toch met elkaar contact te houden. Wie had kunnen 
bedenken dat je kind vanuit huis met de hele klas via de computer les zou krijgen. Het bleek, na een korte 
opstartfase, allemaal technisch mogelijk te zijn. Je moet er toch niet aan denken dat deze technieken er niet waren 
geweest en we maandenlang in ons huis opgesloten waren geweest zonder de mogelijkheid om contact te maken met 
elkaar. De (computer)techniek heeft ervoor gezorgd dat de wereld in de afgelopen maanden ‘gewoon’ kon doordraaien en we 
onze contacten niet tot ‘0’ hoefden te reduceren. 

In dit nummer van TechTalk staat de wereld van Mobiliteit en Ruimte centraal. Je zou bijna denken dat ons jaarthema “Techniek Beweegt” 
hiervoor was bedacht.  

Groet,
 
Jeroen Hofstra
Bestuur Platform Techniek
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Contact
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Platform Techniek. 
TechTalk verschijnt 2x per jaar en richt zich op de boven-
bouw van het basisonderwijs.

Platform Techniek Noordwest-Veluwe
Westeinde 100, 3844 DR Harderwijk
www.platform-techniek.nl
info@platform-techniek.nl

Contactpersoon 
Jolanda Overdijk 
info@platform-techniek.nl

Platform Techniek Noordwest-Veluwe is een regionale 
organisatie waar onderwijs, ondernemers en overheid 
de krachten bundelen om techniek in onze regio een 
boost te geven. Daarnaast hebben wij een nauwe 
samenwerking met Belevingscentrum BITT en  
De Techniek Academie in Harderwijk.

Met dank aan o.a. Corina Besteman (VMI Group) voor 
haar input en Kirsten Branderhorst (AWL-Techniek) voor 
de sprankelende opmaak.

Onze waterhuishou-
ding op peil houden, 
natuurlijke energie-
bronnen ontwikke-
len of afvalwater 
reinigen. In deze 
wereld zijn mensen 
hard bezig onze 
omgeving leefbaar 
te houden. 

Bedenk jij straks een 
nieuwe app voor je 
mobiel die nóg beter 
checkt of we gezond 
genoeg leven? Of 
die misschien zelfs 
ons leven redt? Help 
je mee aan het bou-
wen van robots die 
een operatie uitvoe-
ren? Of maak je een 
onzichtbare beugel 
die in no-time je 
tanden rechtzet? 

Deze wereld is een 
serieuze speler in 
onze economie 
geworden. Compu-
tergames worden 
wereldwijd gespeeld 
en wie kan nu nog 
zonder zijn Smart-
phone? 

Dankzij deze wereld 
is er inzicht in de 
voedselproblema-
tiek en welvaarts-
ziektes. Maar ook 
worden nieuwe 
smaken en produc-
ten ontwikkeld.

Snelle jongens en 
meisjes en spannen-
de deals, deze we-
reld draait om grote 
bedrijven, handel en 
wereldwijde trans-
acties. Met digitale 
veiligheid als belang-
rijk thema.

De mensen die in 
deze wereld werken, 
houden zich bezig 
met vragen als: waar 
gaan we bouwen, 
hoe beschermen we 
de natuur en hoe 
komen we van A 
naar B.

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

Wat doe je in deze wereld?

€

€

€

€

€

€
Ontdek de 7 werelden van 

Techniek

Activiteiten van Platform Techniek zijn: 

Kunstwedstrijd (groep 7), Techniek in Beeld 
(VMBO klas 1), Girlsday (10-15 jr.), 
Bedrijfsbezoeken op aanvraag (bovenbouw 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs), TechTalk 
enz. Daarnaast heeft Platform Techniek een ‘aan-
jaag-functie’ en initieert zij projecten om techniek 
op de kaart te zetten in de regio.

www.platform-techniek.nl
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Winnaar Rebus 
TechTalk #12
Marije en haar klas van groep 7 van basisschool De 
Immanuëlschool in Nunspeet zijn verrast met een 
overheerlijke slagroomtaart. Marije won de rebus uit 
TechTalk #12 en kreeg een enorme taart van De Tech-
niek Verbinder Oswald Broeksema.

De oplossing was: Blikjes worden heel vaak gewassen 
voordat ze gevuld worden. 

Deze bètawereld beslaat een breed werkveld: van ondergrondse rioolnetwerken tot bovengrondse kruispunten, van natuurgebieden tot vijfbaanswegen en van 
aardolieproducten tot windenergie. Technologie en ict speelt een steeds grotere rol in deze wereld, die volop in beweging is!

Weet jij wat hier staat?
Mail je oplossing voor 11 december 

naar info@platform-techniek.nl en zet 
in het onderwerp ‘oplossing TechTalk13’.  

Vermeld ook jouw naam, in welke klas en op 
welke school jij zit. Misschien trakteer jij jouw klas straks 
wel op een mega lekkere slagroomtaart!

Antwoord: ………………………………………………

REBUS


