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

Stuur met jouw klas een 
mailtje naar 
info@platf orm-techniek.nl
en wie weet brengen jullie 
binnenkort een bezoekje 
aan een interessant 
bedrijf!
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Rik en Marieke zijn 
enthousiast over techniek

Deze nieuwsbrief is een uit-
gave van Platf orm 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.

Platf orm Techniek
Noordwest-Veluwe 
Postbus 1031, 
3840 BA, Harderwijk 
 www.platf orm-techniek.nl
info@platf orm-techniek.nl
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Waarom zijn jullie zo enthousiast over techniek?
Marieke: “Wij hebben in de Klokbeker een eigen techniek-
lokaal met allemaal grote machines en allemaal soorten 
gereedschap”. Rik: “ We mogen daar allerlei dingen 
maken en proefj es doen en ook met die grote machines 
werken. Thuis heb ik niet zulke machines”. 

Wat is techniek voor jullie?
Rik: “ Auto’s, bussen en weten hoe alles in elkaar zit. Het 
is leuk om dingen uit elkaar te halen en weer in elkaar te 
zett en. Dat lukt dan niet alti jd”. Marieke: “Maar ook hout 
en andere materialen bewerken en elektronische appa-
raten”. 

Is techniek ook iets voor meiden?
Ja, roepen Rik en Marieke in koor. Marieke: “Bijna al mijn 
vriendinnen vinden het leuk om met techniek te werken. 
Eentje niet”. Rik:” Meiden zijn alti jd heel fanati ek  met de 
technieklessen. Ze willen alles heel netjes maken”.

Wat zou je graag willen uitvinden?
Marieke: “Dat is een lasti ge vraag, maar ik zou graag iets 
willen uitvinden waar veel mensen iets aan hebben. Ik 
denk dat het iets zou zijn waardoor je alti jd en overal 
boeken kunt lezen, want ik lees heel erg graag”. Rik: “Ik 
zou een nieuw soort auto willen uitvinden. Eentje die kan 
springen en vliegen, net zo iets als in de Donald Duck, 
maar dan echt”.

Welke school willen jullie volgend jaar naar toe?
Rik: “Ik wil naar het Technasium!” Marieke: “Ik weet het 
nog niet. Wel naar het VWO, maar ik weet nog niet waar 
ze techniek hebben. Na de herfstvakanti e gaan we naar 
allerlei scholen toe”.

Zouden alle scholen techniekles moeten geven?
Marieke: “Ja, want je leert er heel veel van en je wordt er 
nieuwsgierig van”. Rik: “Ja, want iedereen zou zelf moeten 
kunnen ontdekken of ze techniek leuk vinden en dingen 
kunnen uitproberen”.

Rik en Marieke zijn beiden 11 jaar en zitten in groep 8  van basisschool de klokbeker in Ermelo

KINDERBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek 
van 2015 start op woens-
dag 7 oktober 2015. Het 
thema van deze week 
is Raar, maar 
waar! over 
natuur, 
weten-
schap en 
techniek.
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Ook dit jaar organiseert Plat-
form Techniek weer een spec-
taculaire creati eve wedstrijd 
waarin je met je klas aan de 
slag gaat om een technisch 
kunstwerk te maken. 

Onder leiding van techniekdo-
centen van de VMBO scholen 
in de regio krijgt jouw klas in 
januari of februari een och-
tend of middag de gelegen-
heid om aan de slag te gaan 
in een vaklokaal techniek. 
Deze vakleerkracht begeleidt 
de leerlingen bij het maken 
van het kunstwerk. Ook zullen 
leerlingen van het VMBO of 
een bedrijfsschool klaar staan 
om te assisteren bij diverse 
werkzaamheden. De materia-
len voor het kunstwerk wor-
den ter beschikking gesteld 

Doe mee aan de 
KUNSTWEDSTRIJD

door de bedrijven die lid zijn 
van Platf orm Techniek Noord-
west-Veluwe. De criteria voor 
het kunstwerk worden be-
kend gemaakt wanneer uw 
klas is aangemeld.

Wil jij met jouw groep 7 mee-
doen? Vraag dan of jouw 
meester of juf jullie klas aan-
meldt via e-mail (hanneke@
platf orm-techniek.nl). Er is 
beperkte deelname mogelijk, 
dus wacht niet te lang met 
reageren, want vol is vol! 

De groepen die mee kun-
nen doen krijgen zo snel 
mogelijk bericht, waarna 
de procedure wordt uitge-
legd door iemand van de 
voorbereidende werkgroep. 
Daarna begint het creati eve 

ik werk als.... 
Onderhoudsmonteur.

Hellebrekers Technieken is dé specialist 
op het gebied van onderhoud en beheer 
van alle technische installati es, van ont-
werp tot het bouwen en installeren. Ze 
werken vooral in de Sport & Recreati e, 

Industrie en Uti liteit markten.

Van water word 
je niet nat!
Dit heb je nodig:
• 1 glas water
• Gemalen peper

Zet het glas met water op een tafel en zorg ervoor dat het water 
‘sti l ligt’. Strooi heel voorzichti g de gemalen peper bovenop het 
water. Doop nu heel langzaam je vinger een klein stukje in het 
water en trek daarna je vinger weer vlug eruit.

Wat gebeurt er?
Je vinger blijft  droog! Dit komt door de gemalen peper. Die ver-
sterkt de spanning van de oppervlakte van het water (water-

moleculen). Je vinger wordt niet nat omdat je heel voorzichti g 
te werk bent gegaan!

Extra uitleg
Water bestaat uit kleine deeltjes die moleculen heten. Deze water-
moleculen trekken elkaar aan. In het water wordt zo’n molecuul om-
ringd door andere watermoleculen. Hierdoor wordt het molecuul aan 
alle kanten aangetrokken.

De moleculen aan het wateroppervlak worden aan de bovenkant niet 
aangetrokken door andere watermoleculen. Ze worden daardoor ex-
tra hard aangetrokken door de moleculen aan de zijkanten. Hierdoor 
wordt er aan het oppervlak van het water een sterke laag gevormd. 
Dit is de oppervlaktespanning.

denkproces. Uiteraard wordt 
het ontwerp beoordeeld door 
een vakkundige jury. Daarbij 
wordt natuurlijk ook de loka-
le pers uitgenodigd. De klas 
die het mooiste kunstwerk 
maakt kan rekenen op een 
prachti ge bokaal en wint een 
bezoek met de hele klas aan 
het ontdekmuseum NEMO in 
Amsterdam. 

Check deze video op YouTube als je meer wilt weten:

htt ps://www.youtube.com/watch?v=08_rCnN-C9o
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Watermolecuul:
H2O

Giorgio Verbaan is 19 jaar, werkt graag met zijn handen en heeft  veel vrienden die ook iets 
met techniek doen.
In het 4e jaar van het VMBO heb ik een snuff elstage gelopen bij Hellebrekers Technieken. De 
installati etechniek en de zwembadtechniek vond ik toen al erg leuk. Ik heb een middelbare 
school vmbo-kader techniek breed diploma behaald en daarna 
niveau 2 werktuigbouwkundige installati es gehaald.

Toen ik geslaagd was voor mijn VMBO-diploma ben ik naar 
het ROC gegaan en ben ik de BOL niveau 2 opleiding 
Monteur Werktuigkundige Installati es gaan doen. In 
die periode heb ik twee jaar stage gelopen bij Helle-
brekers Technieken. Nu kan ik hier blijven werken. 
Ik doe naast het werk als onderhoudsmonteur nog 
de niveau 3 opleiding Service Monteur Installati e-
techniek.

Het leukste aan werken in de techniek vind ik dat 
je niet de hele dag op een stoel tegen een compu-
ter aan zit te kijken. Het werk is niet alti jd het zelf-
de. En je komt op veel verschillende plekken.

Meestal ben ik aan het werk in zwembaden. Dat is een 
heel apart vak. In de zwembaden zorgen we er voor dat alle 
technische installati es die er staan goed blijven werken. Het 
zwembadwater moet schoon zijn en blijven en alle andere 
installati es, zoals bijvoorbeeld de verwarming, de verlich-
ti ng, de douches enzovoorts, moeten goed werken. Om dit voor elkaar te krijgen 

doen we in de zwembaden veel onderhoud aan de installati es en 
controleren we vaak of alles nog werkt en repareren of ver-

vangen we installati eonderdelen die stuk zijn gegaan. Ook 
controleren we de kwaliteit van het water en nemen we 

watermonsters. 

Schoon water is erg belangrijk in een zwembad. 
Daarnaast zorgen we er voor dat er zo min mogelijk 
water verspild wordt en dat het water hergebruikt 
kan worden door het goed te zuiveren.
Ik hoop dat ik nog lang bij Hellebrekers kan werken. 
Ik wil steeds meer leren en zelfstandig worden in het 

vak. 



how it’s made?
Er rijden meer dan 1,2 miljard 
auto’s rond in de wereld. Dat 
betekent dat er bijna 6 miljard 
autobanden in gebruik zijn 
(elke auto heeft  4 banden en 
1 reserveband!). Voor nieuwe 
auto’s en omdat banden soms 
vervangen moeten worden, 
worden er per jaar ruim 1,5 
miljard nieuwe autobanden 
gemaakt: dat is meer dan 3 
miljoen autobanden per dag! 
Maar hoe worden autoban-
den eigenlijk gemaakt?

Rubber
Een autoband wordt gemaakt 
van rubber. In een autoband 
zit echter maar een heel klein 
beetje echt rubber, of beter ge-
zegd natuurrubber. Het mees-
te rubber in een band is na-
gemaakt rubber, zogenaamd 
syntheti sch rubber. Daarnaast 
zit er nog heel veel koolstof en 
chemicaliën in de band om er 
bijvoorbeeld voor te zorgen 
dat een band voldoende grip 
heeft  en niet teveel geluid 
maakt ti jdens het rijden. Deze 
stoff en worden heel goed met 
elkaar gemengd tot een zwart 
kneedbaar rubber materiaal.

Heel veel lagen
Een autoband wordt gemaakt 
uit wel ti en verschillende la-
gen rubber. 

Elke laag heeft  aparte eigen-
schappen. Zo bestaat de bin-
nenkant van de band uit een 
laag rubber dat geen lucht 
doorlaat. De buitenkant, het 
loopvlak, is heel dik, krijgt uit-
eindelijk groeven en bestaat 
uit rubbermateriaal dat niet 
snel slijt. Binnenin de band 
zitt en lagen met bijvoorbeeld 
staaldraad en nylondraad om 
de band steviger te maken en 
om te voorkomen dat hij snel 
lek gaat. Al deze lagen wor-
den over elkaar gelegd op een 
trommel en tot een ballon 
gevouwen over twee dikke 
staaldraden: de hielen. Deze 

staa ldraden 
zorgen ervoor 
dat een band 
op een velg 
kan worden 
gelegd. Het 
s a m e n st e l -
len van een 
band is inge-
wikkeld en 
moet met 
een machine 
g e b e u r e n : 
de banden-
bouwmachi-
ne. 

Deze bandenbouwmachines 
worden gemaakt door VMI in 
Epe.

Hard maken van een band
In de bandenbouwmachine is 
het rubber nog kneedbaar. Op 
een band die van een banden-
bouwmachine afk omt kun je 
dus nog niet rijden. De band 
moet eerst gehard worden: dit 
heet vulkaniseren. De ‘zachte’ 
band wordt in een vulkanisa-
ti e pers – een soort oven - ge-
bakken. Dit duurt ongeveer 10 
minuten. Tegelijk wordt ook 
het profi el (de groeven) en de 
teksten, zoals de merknaam, 
in de buitenkant van de band 
gedrukt. Nadat de band is ge-
bakken is het rubber keihard 
en kun je de band gebruiken. 
Voordat de band echter onder 
een auto wordt gelegd, wordt 
de band nog uitvoerig getest. 
Veiligheid voor alles!

Wil je wel eens zien hoe ban-
denbouw machines worden 
gemaakt en misschien, met 
een beetje geluk, hoe zo’n 
machine werkt? Vraag eens of 
je met school op excursie mag 
naar Epe.

Doe mee aan de 

Water is overal om ons heen, zeker als je zoals ons 
in  Nederland woont. Het goede aan het hebben van 
veel water is dat we ruimschoots voldoende drinkwa-
ter hebben, dat we het water kunnen gebruiken voor 
transport, recreati e en uiteraard ook om onze gewas-
sen op het land te verbouwen.
 
De uitdaging van het hebben van veel water is het in 
de hand houden van de kwaliteit en het in de hand 
houden van de hoeveelheid per locati e/gebied.
 
Ook hier is Techniek de oplossing voor bijvoorbeeld 
het zuiveren, het transporteren en het in toom hou-
den van grote watervolumes met bijvoorbeeld slui-
zen, gemalen en dijken.
 
Zonder techniek wordt je weldegelijk nat van water. 
Kijk als u buiten bent eens goed om u heen met uw 
kind(eren) en realiseer u dat water(techniek) nog wel 
eens een goede toekomst voor uw kind 
zou kunnen zijn.
 
Veel (water)plezier toegewenst.
 
Groet,
Michael van Boheemen
Bestuur Platf orm Techniek

Kijk als u buiten bent eens goed om u heen met uw 
kind(eren) en realiseer u dat water(techniek) nog wel 
eens een goede toekomst voor uw kind 

oudertalk

schoon water
dat is minder vanzelfsprekend als 
het wellicht lijkt!

Bedrijfsbezoek
Vrijdag 9 januari is groep 7/8 van OBS Het Talent uit Harderwijk op bezoek 
geweest bij Broekhuis Volvo-dealer in Harderwijk.  Meester Frank vertelt:
“We kregen een rondleiding van de chef van de werkplaats en van een van de 
monteurs. De kinderen mochten eerst bij de nieuwe auto’s kijken. Zelfs de twee-
dehands auto’s zagen er zo goed als nieuw uit. We zijn erachter gekomen dat er 
ook andere automerken worden verkocht. De kinderen mochten veel vragen stel-
len die allemaal beantwoord werden. Nadat we in de showroom geweest waren, 
zijn we in de planruimte geweest. Hier worden alle reparaties voor auto’s aange-
meld en krijgen de monteurs aangewezen welke auto’s zij moeten repareren. Ook 
is hier het magazijn met veel auto-onderdelen. Daarna mochten we de werkplaats 
bekijken. We hebben gezien hoe de remmen van een auto worden getest op een 
rollerbank. We mochten onder een auto kijken die op de brug stond en we heb-
ben zelf ook op een brug gestaan (gelukkig bleef die op de grond). Ook zagen we 
apparaten waarmee banden om de velgen gedaan worden. Bij de werkplaats 
was ook een ruimte waar de monteurs pauze konden houden. Daarna was de 
rondleiding afgelopen, maar niet voordat we zagen hoe een auto werd onthuld 
aan de nieuwe eigenaren. De kinderen kregen allemaal nog een mooie auto-
broodtrommel, kortom het was een geslaagde middag.”

Pr ijsuit reiking oplossing rebus 
De winnaar van de rebus uit de vorige TechTalk was Femke Kijlstra uit 
groep 7 van PCBS De Parel in ’t Harde. Zij won 2 
vrijkaarten voor Speel- Doe- en 
Ontdekpark De Spelerij 
in Dieren en kreeg een 
giga-taart waarmee ze de 
hele klas kon trakteren!

Ook winnen? Stuur het 
juiste antwoord van de 
rebus voor 1 december 
2015 naar hanneke@
platf orm-techniek.nl en wie 
weet verrassen we jou!
De oplossing was: 
Met de mond vol tanden staan
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Check deze video op YouTube als je meer wilt weten:

htt ps://www.youtube.com/watch?v=08_rCnN-C9o
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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. 

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. 

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? 

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

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

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. 

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

 Wat doe je in deze w
ereld?

www.platform-techniek.nlmeer informati e?
4

Kraanwater
Je draait de kraam open er stroomt heerlijk, fris, drinkbaar water uit de kraan. Dat vind 
je mischien heel normaal, maar is dat eigenlijk wel zo? Meer dan 1,2 miljard! mensen in 
de wereld hebben geen toegang tot veilig drinkwater. Ze moeten vaak uren lopen naar 
een waterbron. Wees dus zuinig met water en draai ti jdens het poetsen van je tanden 
de kraan dicht of sta wat korter onder de douche. 

De kwaliteit van het water in Nederland is super goed. Je kunt het gewoon uit de kraan 
drinken. Dit komt omdat al het water wat uit de kraan komt eerst gezuiverd wordt. Meer 
dan 2/3 van al het kraanwater in Nederland komt uit grondwater en de rest komt uit 
rivieren zoals de Rijn en de Maas (oppervlaktewater). Dit laatste is veel minder schoon 
water en daardoor ook lasti ger te zuiveren. 

Pompen brengen rivierwater naar spaarbek-
kens. Grote objecten en vissen worden hier 
door de zeef tegengehouden. Het water blijft  
5 maanden in de spaarbekkens waar een na-
tuurlijke zuivering plaatsvind. Daarna wordt 
het water naar de zuiveringslocati e gepomt. 
Hier houden microvezels de kleine deeltjes 
tegen. Daarna wordt het water middels een 
waterval belucht en wordt eventueel kalk 
verwijderd. Er volgt een laatste fi ltering 
en het drinkwater wordt opgeslagen en is 
klaar voor transport naar jouw kraan.

 

weetjes over water
1. Onder de grond ligt in Nederland 

116.000 kilometer waterleiding om 
het water bij alle huizen te krijgen.

2. Halvewege de 19e eeuw werd kraan-
water voor het eerst geleverd in Am-
sterdam.

3. Een druppelende kraan kan per jaar 
wel 2.000 liter water verspillen. 
Draai de kraan dus goed dicht.

4. De grootste voorraad zoet water ligt 
in Rusland. Het Baikalmeer is 1637 
meter diep en bevat 20% van al het 
zoete water op aarde.

5. Een olifant ruikt water vanaf 4.8 ki-
lometer afstand.

6. Een mens gebruikt gemiddeld tussen 
de 103 en 128 liter water per dag.


