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Ga je mee op 
onderzoek in 

de wereld van 
wetenschap & technologie? 
In alles zit techniek! Heb jij 
een mobiel wel eens uit el-
kaar gezien? Een apparaat 
werkend gekregen zonder 
stekker of denk jij juist dat 
Techniek jouw ding helemaal 
niet is? Kom eens langs bij 
belevingscentrum BITT en 
ontdek het zelf!

www.ontdekbitt.nlbe
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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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Elke klas kan op 
www.bedrijfsexperience.nl 
eenvoudig een bedrijfsbe-
zoek regelen met een bedrijf 
in de regio. 

Binnenkort ontvangt jouw 
juf of meester er meer infor-
mati e over!
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Hoe werkt röontgenstraling?

Sinds dit voorjaar is een spiksplinter-
nieuw technieklokaal in gebruik.  Het 
heet BITT Belevingscentrum Weten-
schap en Technologie. In de weten-
schap is BIT de kleinste eenheid van di-
gitale informati e. Maar nu gaat het om 
BITT, met dubbel T. De afk orti ng staat 
voor Beleving, Inspirati e, Techniek en 
Toekomst. 

BITT zit in een hele mooie, bijna indu-
striële ruimte in Harderwijk en geeft  
workshops voor alle basisscholen op 

de Noordwest Veluwe. BITT helpt de juff en en mees-
ters om meer te doen met de nieuwste vaardigheden die jij no-
dig hebt. Je leert welke mogelijkheden een 3D-printer of – pen 
heeft , wat robots allemaal doen, hoe je je eigen spel moet pro-
grammeren of op welke manier je een goede eigenschap uit de 
natuur kunt gebruiken om iets nieuws te ontwikkelen. Creati vi-
teit is erg belangrijk ti jdens de workshops.

Lana heeft  ontdekt dat je met een 3D-pen een ontwerp dat je in 
je hoofd bedenkt, werkelijk maakt.  Lana: “ Gaaf, dit doen wij op 
school niet’. De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. Een leerling 
van basisschool Het Baken heeft  met zijn groep maar liefst vijf  
verschillende workshops gedaan. De eerste twee gingen over 
programmeren. 

Toen hij voor de derde keer kwam, vertelde hij dat hij thuis ook 
nieuwe programmaatjes gemaakt heeft . Hij vond het zo leuk! 
Vandaag leert hij de vele mogelijkheden met kleine robots. In-
tussen heeft  BITT al drie grote robots (Meccanoid en Yumi). 

Wil je meer weten, kijk dan 

eens op de website 

www.ontdekbitt .nl of  de 

Facebookpagina 

BITTBelevingscentrum. 

Dit najaar starten we ook 

met een Science Club op 

zaterdag. Dus like de Face-

bookpagina en weet dat dan 

het eerst.

Gaaf, dit doen we op school niet!
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Ik werk als
Sales Engineer 
Denk je aan een technisch beroep dan komt de functi e van Sales Engineer waarschijnlijk niet 
onmiddellijk bij je op. Bij de fi rma Belpa in Harderwijk werkt Edwin Bultman (40 jaar) als Sales 
Engineer. Dat doet hij al ruim 8 jaar. Als Sales Engineer is hij veel met klanten bezig en verkoopt 
hij technische systemen aan klanten. In het geval van Belpa zijn 
de klanten vaak grote academische ziekenhuizen in Nederland. 
De systemen zijn transformatoren, voedingen en 
gelijkstroom-/wisselstroomomvormers. 

“Dit werk kan ik doen omdat ik hiervoor 10 jaar als 
Engineer bij Belpa heb gewerkt. Ik ken het product 
dus door en door en kan klanten hierover goed ad-
viseren. Verkopen tegen een lage prijs kan ieder-
een, maar een product verkopen op basis van een 
goed onderbouwd verhaal, dat is echt iets anders”, 
aldus Edwin. “Je moet de klant ervan overtuigen 
dat jouw systeem het beste voor hem is en kunnen 
aangeven waarin jouw systeem verschilt van dat 
van jouw concurrenten.“ 

Wat is voor jou de grootste uitdaging in deze job? 
Edwin: “Het spel van het verkopen: een opdracht bin-
nenhalen of niet. En ook als je twee of drie keer hebt ver-
loren, moet je de volgende keer weer positi ef naar een klant 
toe.“

Je moet dus wel een doorzett er zijn? “Dat is wel één 
van de belangrijkste voorwaarden om het in deze 

functi e goed te doen. Je moet ook een beetje 
eigenwijs zijn, je eigen weg gaan en goed op 

de hoogte zijn van wat er speelt in jouw 
markt. Als basis moet je natuurlijk techni-
sche kennis van je producten hebben. Ik 
heb deze basis opgebouwd door na mijn 
LTS en MTS ook de PTH (Pedagogisch 
Technische Hogeschool) te volgen. De 10 
jaren werkervaring als Engineer hebben 
voor mij de overstap naar de functi e van 

Sales Engineer goed doen verlopen.”
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Wil je meer over röntgen weten? Kijk dan eens op de site van Willem 

Wever: htt p://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/het-mense-

lijk-lichaam/hoe-werkt-een-rontgenfoto

Na een zinderende fi nale waar 3 groepen 7 stre-
den om de hoofdprijs, kwam de combi-groep 7 
van Fontanus (Harderwijk) en Sterrenschool (Er-
melo) als winnaar uit de bus. Alle werkstukken 
waren heuse kunstwerken maar het ging natuur-
lijk ook om de technische snufj es. De winnaars 
hadden dat goed uitgewerkt, hun kunstwerk was 
vol beweging en techniek; beweging, licht, enz. 
Zij mochten een dag naar Amsterdam. Na een 
rondvaart door de grachten volgde een bezoek 
aan ontdekmuseum Nemo.

Kunstwedstrijd 2015-2016

Proefje 
botten breken

Als je kip kluift , dan hou je botjes over. Die botjes zijn 
stevig en breken niet zomaar. Wat zorgt ervoor dat bot 
niet breekt?

nodig
• 2 kippenbotjes
• azijn
• lege jampot met deksel
• 15 minuten op de eerste dag
• 5 minuten na een week
 

stappen eerste dag
1.  doe één botje in de jampot
2.  vul de jampot tot aan de rand met azijn
3.  doe de deksel op de jampot
4.  bewaar het losse botje en de gevulde jampot
5.  wacht een week
 

stappen na een week
6.  probeer het losse botje te buigen
7.  haal het andere botje uit de jampot met azijn
8.  probeer nu dit botje te buigen
 

vraag 1: 
Wat denk je dat er met de botjes gebeurt als je een 
week wacht?
 

vraag 2: 
Wat is het verschil?
 

 vraag 3: 
Hoe denk je dat dit komt?
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vraag 1: 
Wat denk je dat er met de botjes gebeurt als je een 
week wacht?

vraag 2: 
Wat is het verschil?

 vraag 3: 
Hoe denk je dat dit komt?

Dit seizoen wordt er weer een kunstwedstrijd georganiseerd voor alle groepen 7 
van de Noordwest Veluwe. Aanmelden kan al via hanneke@platf orm-techniek.nl!



Hoe werkt het?

Stel dat jij je arm breekt. Hoe 
kun je dan weten hoe de breuk 
er uit ziet. Dat kan met behulp 
van röntgenstraling. Zonder 
deze technische oplossing zou 
de operati e veel moeilijker 
zijn, en zou je het risico lopen 
dat je arm niet meer goed zou 
kunnen genezen.

In 1895 ontdekte de Duitser 
Wilhelm Röntgen dat er on-
zichtbare stralen bestonden 
die door papier en hout heen 
gingen. Net als licht en geluid 
zijn röntgenstralen onzichtba-
re stralen die door de ruimte 
bewegen. Het bijzondere aan 
röntgenstralen, in tegenstel-
ling tot licht, is dat deze stralen 
minder goed worden tegenge-
houden en overal doorheen 
gaan, behalve door lood.

Om te zien op welke plek je 
arm gebroken is moet een 
röntgenfoto worden gemaakt. 
Bij het maken van een rönt-
genfoto gaat de röntgenstra-
ling door het lichaam heen en 
komt daarna op een fi lm. 

Net als bij een fotorolletje 
wordt de fi lm zwart als er licht 
of straling op komt. Daar waar 
veel straling op komt wordt 
de fi lm zwarter dan daar waar 
minder straling op komt. De 
soort stof bepaalt hoe mak-
kelijk de stralen er door heen 
kunnen gaan. Je huid bijvoor-
beeld laat de stralen makkelijk 
door, terwijl jouw bott en de 
stralen juist meer tegenhou-
den.

Door jouw bott en komt dus 
minder straling op de fi lm 
en wordt de fi lm witt er. Daar 
waar het bot gebroken is, 
gaan de stralen gemakke-
lijk doorheen en zie je op de 
fi lm een zwarte lijn: de breuk. 
Voor wat betreft  de rest van 
je lichaam, je buik houdt de 
straling weer beter tegen dan 
de lucht in jouw longen, maar 
weer minder goed dan jouw 
bott en. De bott en kleuren wit, 
de buik wordt grijs op de fi lm 
en de longen worden bijna he-
lemaal zwart afgebeeld.

Röntgenstralen zijn gevaarlijk 
als je vaak wordt bestraald. 
Doktoren dragen daarom een 
schort met lood. De kennis 
van röntgenstralen is sinds de 
uitvinding in 1895 natuurlijk 
sterk verbetert en er zijn ap-
paraten ontwikkeld die ervoor 
zorgen dat de schade mini-
maal is. Maar de beste oplos-
sing is natuurlijk dat jij je arm 
niet vaak breekt, of nog beter, 
dat je helemaal niets breekt.

oudertalk
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Wil je meer over röntgen weten? Kijk dan eens op de site van Willem 

Wever: htt p://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/het-mense-

lijk-lichaam/hoe-werkt-een-rontgenfoto

röntgenstraling

TECHNIEK IN DE WERELD 
MENS & MEDISCH
 In deze TechTalk staat de wereld ‘Mens & Medisch 
centraal. We lezen bijvoorbeeld hoe röntgen wer-
ken.  En welke wereld gaat er eigenlijk schuil achter 
de enorme apparaten in een ziekenhuis? Belpa is zo’n 
bedrijf wat levert aan ziekenhuizen.

Techniek is een fantasti sch instrument om je talenten 
te leren ontdekken en ontwikkelen. Het geeft  een kind 
een wereld aan creati eve uitdagingen. 

Hoe fantasti sch is het als een kind ontdekt dat het zelf 
oplossingen kan bedenken en maken? En wat mooi als 
een opleiding je helpt ontdekken hoe je die creati viteit  
kunt gebruiken binnen een beroep? Want techniek en 
creati viteit horen bij elkaar. Geen bedrijf kan zonder 
mensen die hun talenten ontwikkelen en creati viteit 
kunnen omzett en naar concrete oplossingen. 

In deze TechTalk laten we o.a. zien welke rol techniek 
speelt in de wereld ‘Mens & Medisch’. Heeft  uw kind 
interesse in deze wereld? Kijk dan eens samen op 
www.exactwatjezoekt.nl/betawereld/mens-en-me-
disch om meer te ontdekken wat je hiermee kunt.

Groet,
Michael van Boheemen
Bestuur Platf orm Techniek
Bestuur BITT Belevingscentrum 
Wetenschap en Technologie

Prijzen, prijzen, prijzen!
Lott e Lelie van PCBS Het Oc-
taaf in Elburg heeft  de rebus 
uit TechTalk 4 gewonnen. Zij 
kreeg vrijkaarten voor Geo-
fort; het beste kindermuse-
um van de hele wereld! En 
de hele klas werd getrak-
teerd op taart.
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Robots komen 
eraan!
Robots worden steeds belangrijker in ons leven. Wat 

dacht je van een robot die helpt in het huis? Een robot 

die zieke mensen verzorgd of mensen die eenzaam zijn 

gezelschap houdt. Maar ook in de industrie zien we 

steeds meer robots komen. Om werk te doen wat te 

zwaar of te ééntonig is voor mensen. Een nieuwe ont-

wikkeling binnen robots, zijn de zogeheten Co-bots. Dit 

zijn robots die naast mensen werken in bijvoorbeeld een 

fabriek. Dat is bijzonder, want robots die nu in fabrieken 

staan (deze industriële robots) werken alti jd alleen en 

vaak achter een hek. Met de co-bots is het veilig om 

samen te werken. Toch is het nog best lasti g om te be-

denken wat we dan samen kunnen doen. Bij BITT staan 

ook een aantal co-bots en kun je een workshop roboti -

ca volgen, waarbij je je eigen robot programmeert en 

hem laat werken zoals jij wilt. 



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.nl4

Kijk voor meer informati e over beroepen in Mens & Medisch ook eens op: 
htt p://www.exactwatjezoekt.nl/betawereld/mens-en-medisch/

Zelfs ons eigen lichaam heeft  nog geheimen voor ons. Dage-
lijks zijn mensen nog steeds bezig om het te ontleden en ma-
nieren te vinden om het jong, vitaal en ziektevrij te houden. 
Medicijnen ontwikkelen, protheses ontwerpen, ontwikkeling 
van cosmeti ca en dagcrèmes, onderzoek naar gentherapie 
en ons DNA, het zijn allemaal zaken die alti jd in ontwikkeling 
blijven. Zolang de mens bestaat, is het belangrijk dat er voor 
gezorgd wordt. 

Ook deze wereld heeft  een futuristi sch aspect, want met de 
technieken die er inmiddels zijn, kunnen robots straks kleine 
operati es uitvoeren. 

En denk eens aan de minuscu-
le cameraatjes waardoor het 
lichaam niet meer open hoeft  
om onregelmati gheden te kun-
nen opsporen. 

Een paar van de beroepen die je 
kunt uitoefenen in deze wereld 
zijn: Adviseur, Analist, Artsenbe-
zoeker, Farmacoloog, Laborant, 
Meet- en regeltechnicus, Onder-
houdsmedewerker, Onderzoeker, 
Researchleider, Researchmede-
werker en Wetenschappelijk on-
derzoeker (Post-Doc).

Er zijn talloze wetenschappers die ervoor zorgen 
dat de medische wereld niet sti lvalt. Zonder on-
derzoek geen diagnose, zonder techniek geen ope-
rati ekamer en zonder medicijn ontwikkelaars geen 
behandeling. Je hoeft  dus zeker geen arts te wor-
den om in deze wereld van grote betekenis te zijn.

zoeker, Farmacoloog, Laborant, 
Meet- en regeltechnicus, Onder-
houdsmedewerker, Onderzoeker, 
Researchleider, Researchmede-
werker en Wetenschappelijk on-

www.platform-techniek.nl


