
1

T
E
A L

H
K

CT

2. ;Proefje 2. Techniek in beeld  3. Oudertalk 4. De wereld van design   www.platform-techniek.nl  |

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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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.nlSt
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Elk jaar organiseert Platf orm Techniek 
speciaal voor alle brugklassers in de 
regio ‘Techniek in beeld’ in de Tech-
niekacademie in Harderwijk. Zo’n 
1700 leerlingen krijgen dan de ge-
legenheid om kennis te maken met 
verschillende werelden van techniek. 
Van een Robotarm tot 3D printen en 
van een Schiett ent tot een Waterzui-
vering. Je kunt er mee aan de slag bij 
Techniek in Beeld!

Lisa (12) en Pauline (14) van het Nuborgh College, loc. Oosten-
licht in Elburg, brachten ook een bezoek en vertellen wat zij met 
techniek hebben:

Waar denk je aan bij techniek?
Lisa: “Ik denk bij techniek aan lassen…”
Pauline: “Ik denk vooral aan elektriciteit.”

Wat vind je leuk aan techniek?
Lisa: “Het leuke aan techniek vind ik dat je er veel verschillende 
dingen van kunt leren.”
Pauline: “Ja, zoals bijvoorbeeld je band plakken, dat is heel han-
dig als je dat zelf kunt.”

Welke ‘Wereld van Techniek’ spreekt jou het 
meeste aan?
Lisa: “Market & Money. Ik zie voor me dat je een 
eigen bedrijf kunt beginnen en misschien wel heel 
groot kunt maken, zelfs wereldwijd.”
Pauline: “Mens & Medisch. Dat is een interessante 
wereld. Neem alleen het menselijk lichaam al, dat is 
toch ongeloofl ijk?”

Wat vond je het leukst bij Techniek in 
Beeld?
Pauline: “De 3D printer is gaaf.  Je kunt er zelfs dingen mee prin-
ten voor in het menselijk lichaam en er zo levens mee redden.
Lisa: “Maar de 3D pennen zijn het leukst omdat je daar zelf iets 
mee kunt maken.”

Wat vind je een goede uitvinding waar je ook 
gebruik van maakt?
Lisa en Pauline in koor: “Mijn telefoon! Bellen, spelletjes, appen, 
muziek luisteren. O, en bellen als je een lekke band hebt die ik 
nog steeds niet zelf kan plakken…”

Lisa (12) en Pauline (14) ontdekken 
de werelden van techniek

Binnenkort gaat de website 
www.bedrijfsexperience.nl 
de lucht in en kan elke klas 
zelf eenvoudig een bedrijfs-
bezoek regelen met een 
bedrijf in de regio. Binnen-
kort ontvangt jouw juf of 
meester er meer informati e 
over!
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Hoe worden games ontwikkeld?
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how it’s made?

Bijna iedereen vindt het leuk 
om spelletjes te spelen. Zeker 
als het games betreft , kan ie-
dereen worden overgehaald. 
Op een tablet, de telefoon of 
thuis op de spelcomputer, het 
aanbod van spellen is enorm. 
De graphics zijn vaak zo goed 
dat het lijkt of je zelf midden 
in het spel zit. Soms kun je 
zelfs niet meer stoppen met 
spelen. Maar hoe worden 
computerspellen eigenlijk ge-
maakt?

Het maken van een compu-
terspel is niet gemakkelijk. Je 
moet heel creati ef zijn, voor-
af goed bedenken wat je wilt 
maken en natuurlijk genoeg 
van de techniek afweten: 
computers en programmeren. 
Een computerspel wordt in 
een paar stappen gemaakt.

De voorbereiding
Een spel is net een verhaal. 
Voordat je het spel maakt 
moet je dan ook bedenken 
waar het over gaat. Wat is de 
opdracht? In welke omgeving 
wordt het gespeeld? Wat is 
het doel? Je bedenkt de ver-
schillende levels die je in het 
spel kunt doorlopen of hoe je 
bijvoorbeeld punten kunt ver-
zamelen.

De karakters
Dan bedenk je de karakters 
of poppetjes in het spel. Hier 
maak je eerst schetsen van en 
dan teken je bijvoorbeeld wel-
ke kleding en welke middelen 
(zoals auto’s) ze hebben. Als 
je de karakters hebt ontwor-
pen, moeten deze in de com-
puter worden gezet. Hiervoor 
hebben je speciale computer-
programma’s nodig. Je kunt 
bijvoorbeeld tekeningen scan-
nen. Ook bestaan er program-
ma’s waarmee je de bewegin-
gen van een echte persoon 
kunt fi lmen en deze beelden 
vervolgens in de computer 
kunt zett en.

Bewegingen
De karakters moeten natuur-
lijk in het spel kunnen bewe-
gen. Ook hiervoor bestaat 
soft ware, waarmee je zoge-
naamde verbindingen maakt. 
Als je met de muis of een joys-
ti ck beweegt, dan moet het 
karakter ook bewegen. Zo laat 
je de poppetjes in het spel op-
drachten uitvoeren. 

De omgeving
Het spel speelt zich alti jd af 
in een omgeving. Deze omge-
ving, bijvoorbeeld een stad, 
een sportveld of een kasteel, 

moet ook in de computer ge-
tekend worden. De plaatjes 
die hiervoor gemaakt worden, 
lijken steeds meer op de ech-
te wereld. Hiermee kun je het 
spel heel mooi maken.

Programmeren
Alles wat je tot nu toe in de 
computer hebt gebracht, de 
karakters, de bewegingen, de 
middelen en de omgeving, 
moeten uiteindelijk aan elkaar 
gekoppeld worden. Hiervoor 
moet je kunnen programme-
ren. Programmeren is 
Het geven van opdrachten aan 
de computer. Bijvoorbeeld als 
je op een knopje van de joys-
ti ck drukt, moet het poppe-
tje op een muur springen of 
het poppetje gooit een bal in 
een net en krijgt hiervoor een 
punt.

Testen
Misschien wel het leukste 
deel is het testen van het spel. 
Voordat anderen het spel kun-
nen spelen moet je natuurlijk 
wel eerst zelf alle levels heb-
ben uitgespeeld.

Voor het maken van een com-
puterspel moet je dus ont-
werpen, een planning maken, 
goed kunnen programmeren 
en iets weten van computers. 
Een mooi combinati e van cre-
ati viteit en techniek. 

Benne Draijer zorgt bij Jan Kuipers Nunspeet voor de dagelijkse leiding van de afdelingen Pro-
ducti e en Montage maar vindt het ook leuk om af en toe achter de tekentafel plaats te nemen.

Nadat Benne zijn studies Werktuigbouwkunde en Industrieel ontwerpen aan de Technische 
Universiteit in 2008 succesvol had afgerond is hij eerst gaan reizen. Banen waren in die periode 
schaars maar na wat korte baantjes kreeg Benne de kans om    
als Operati oneel Manager bij Jan Kuipers te starten. Een mooie 
uitdaging voor een jonge Ingenieur met een prakti sche in-
slag. In het begin moest hij zich natuurlijk als “broekie” 
bewijzen maar nu voelt hij zich als een vis in het wa-
ter en geeft  hij leiding aan de afdelingen Producti e 
en Montage. Op deze afdeling werken onder ande-
re lassers, zagers, ponsers en een operator die de 
las robot bediend. Zij zorgen voor de realisati e van 
vaak grote objecten. Naast opdrachten waar het 
ontwerp vast ligt worden er door Benne en zijn col-
lega’s ook zelf producten ontwikkeld. Jan Kuipers 
ontwikkelt en maakt bijvoorbeeld dubbellaagse 
fi etsparkeersystemen. Benne vindt het leuk om zich, 
naast het leidinggeven, ook met dit creati eve proces 
bezig te houden.  Je realiseert het waarschijnlijk niet 
maar de producten van Jan Kuipers zijn overal. Of het nu 
gaat om fi etsreksystemen bij de NS stati ons, een brug waar 
je onderdoor rijdt of de overkapping bij een winkelcentrum. 
De kans is groot dat Jan Kuipers verantwoordelijk is voor deze 
constructi es. Dit is waar Benne ontzett end trots op is. Het is 
prachti g om met een tastbaar product bezig te zijn die je overal in Nederland 
en het buitenland tegenkomt. 

Jan Kuipers bestaat sinds 1929 en houdt zich bezig met 
de ontwikkeling, producti e en plaatsing van onder 

meer straatmeubilair, fi etsparkeersystemen, be-
drijfsgebouwen, modulaire bouw, bruggen en be-

glazingsconstru.cti es voor daken en gevels. Deze 
producten worden gemaakt van staal, aluminium, 
hout, glas of hoogwaardig kunststof zoals poly-
carbonaat. De klanten van Jan Kuipers zitt en door 
heel Europa en zijn o.a. Prorail, Deutsche Bahn, 
SNCF (Franse Spoorwegen), overheden, bedrijven, 

scholen, instellingen en parti culieren.

Ik werk als
operationeel manager Maak je eigen Ho-

logram piramide!

Dit heb je nodig:
• Doorzichti g plasti c sheet of oud CD-hoesje
• Schaar 
• Plakband
• Smartphone met fi lmpje (htt ps://youtu.be/CIszi2Kv_l

oudertalk
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Probeer het zelf een keer met bijvoorbeeld Scratchweb 

(www.scratchweb.nl) of met Game-maker (www.game-maker.nl). 

computergames

Knip 4 driehoeken zoals op de tekening uit het doorzichti ge 
plasti c. 
 

Plak deze vervolgens aan elkaar tot een 
piramide zoals de foto bovenin. Zet deze 
piramide op de smartphone waar je het 
volgende fi lmpje afspeelt en je hebt je 
eigen hologram!

Knip 4 driehoeken zoals op de tekening uit het doorzichti ge 
plasti c. 

TECHNIEK IS OVERAL
Het begrip ‘techniek’ en de invulling daarvan kent veel 
verschijningsvormen waar we ons in veel gevallen niet 
bewust van zijn. In het interview met Pauline & Lisa 
leest u dat ook.
 
In ons dagelijks leven komen we voortdurend in aan-
raking met techniek en producten en ervaringen die 
door techniek tot stand gekomen zijn.

In deze TechTalk leest u hoe games ontwikkeld wor-
den. Dat is een mooi voorbeeld waarin wordt weer-
gegeven hoeveel gezichten techniek kent en wat dit 
betekent voor ons dagelijks leven.
 
Een ander mooi voorbeeld is de ontwikkeling op het 
gebied van media. Steeds meer traditi onele media zo-
als bijvoorbeeld de TV veranderen razend snel door 
het interacti eve gebruik hiervan. Nagenoeg iedereen 
gebruikt bijvoorbeeld de functi e ‘Uitzending gemist’. 
Dit lijkt een eenvoudige functi e, maar het terugkijken 
van een uitzending kan alleen worden gerealiseerd 
door complexe techniek.
 
U begrijpt het al….Techniek is overal en een belangrijk 
onderdeel van de toekomst. 
Wellicht een toekomst voor uw 
kind !!!
 
Groet,
Michael van Boheemen
Bestuur Platf orm Techniek

Maar liefst 1700 brugklasleerlingen uit de regio bezochten in de maanden november, 
december, januari jl. Techniek in Beeld in De Techniekacademie in Harderwijk waar 
het evenement elke donderdag plaatsvond. Voor het achtste achtereenvolgende jaar beleven 
brugklasleerlingen van de  scholen in de regio dit unieke staaltje techniekervaring. 
Techniek in Beeld is een acti viteit van Sti chti ng Platf orm Techniek. 

TECHNIEK IN BEELD

(www.scratchweb.nl) of met Game-maker (www.game-maker.nl). 

Kunstwedstrijd 2016 in volle gang… 

Meer dan 20 groepen 7 van basisscholen uit Nijkerk, 
Zeewolde, Putt en, Ermelo, Harderwijk, Hierden, 
Doornspijk en Nunspeet doen dit jaar mee met de 
kunstwedstrijd.

Inmiddels zijn de eerste groepen begonnen met de 
uitwerking van hun kunstwerk in een technieklokaal 
van een VO school in de buurt. Wat een klus!
Welke klas gaat er dit jaar met de hoofdprijs vandoor? 
Op 21 maart a.s. is de voorronde in het Oostenlicht 
in Elburg. Dan weten we wie er door mogen naar de 
fi nale. Spannend hoor….

Prijswinnaar TechTalk #3 – Tijs Boeve, 
groep 8a van BmdB De Schuilplaats in Putt en

19 januari jl. was het een feestje in de klas van 
Tijs Boeve uit Putt en. Hij was de winnaar van 
de rebus in TechTalk #3 en mocht zijn hele klas 
trakteren op taart. Daar maak je je klasgeno-
ten nog eens blij mee! Zelf kreeg hij vrijkaar-
ten voor het Watermuseum in Arnhem. Ben jij 
de gelukkige winnaar van de rebus in TechTalk 
#4?? Mail dan voor 1 april 2016 de oplossing 
naar info@platf orm-techniek en maak kans 
op vrijkaarten en een enorme taart voor jouw 
klas!

Prijzen, prijzen, prijzen!



Ontdek de 7 werelden van 

Techniek

WATER, 
ENERGIE 

& NATUUR

MENS & 
MEDISCH

LIFE-
STYLE & 
DESIGN

VOEDING 
& VITALI-

TEIT

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. 

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?
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In de creatieve wereld lopen echt niet alleen meer warhoofden en artistie-
ke wereldverbeteraars rond, deze wereld is een serieuze speler in onze eco-
nomie geworden. Kijk maar eens naar computergames die per miljoenen 
worden verkocht. Maar ook ontwerpen voor de moderne auto, met deu-
ren op het dak, of inklapbare wielen komen uit het brein van technische 
creatievellingen. 

Moderne nieuwe gebouwen en zelfs een hele nieuwbouwwijk, ooit tot 
stand gekomen op het tekenblad van een architect. Stoelen, fiet-
sen met superlicht onverwoestbaar frame, fietszitjes van innova-
tief materiaal. Allemaal zaken waar creatieve ontwerpers met een 
technische achtergrond hun stempel op gedrukt hebben. Waar jij 
dagelijks je brood van of met eet, daar verdienen zijn hun brood mee. 

Een nieuwe ontwikkeling binnen de architectuur/bouw-
wereld is het gebruik van BIM. BIM staat voor Bouw-
werkinformatiemode. Binnen een bouwproces werken 
zeer veel verschillende partijen samen om te komen 
tot het uiteindelijke resultaat. BIM is de oplossing die 
maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele 
bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in 
een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij 
het bouwproces betrokken zijn werken 
met dezelfde informatie en zien dus 
van elkaar wat er gebeurt. De in-
formatie is dan ook continu be-
schikbaar en altijd ac-
tueel. 

www.platform-techniek.nl
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Moderne nieuwe gebouwen en zelfs een hele nieuwbouwwijk, ooit tot 
stand gekomen op het tekenblad van een architect. Stoelen, fiet-
sen met superlicht onverwoestbaar frame, fietszitjes van innova-
tief materiaal. Allemaal zaken waar creatieve ontwerpers met een 
technische achtergrond hun stempel op gedrukt hebben. Waar jij 
dagelijks je brood van of met eet, daar verdienen zijn hun brood mee. 

Kijk voor meer info over deze wereld op http://www.exactwatjezoekt.nl/betawereld/lifestyle-en-design/


