
1

T
E
A L

H
K

CT

2. ;Proefje 2. Techiek in Beeld  3. Oudertalk 4. De wereld van voeding en vitaliteit  www.platform-techniek.nl  |

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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Hoe werkt 3D printen?

Hij heeft  wel tweehonderdvijft ig minia-
tuurvrachtwagens op zijn kamer staan, 
zijn vader is vrachtwagenchauff eur en 
in de vrije uurtjes restaureren ze sa-
men een oude legerjeep. Het is dan 
ook geen verrassing dat Merijn Mul-
der (13) later graag met grote voertui-
gen wil werken. 

“Ik denk voertuigtechniek of misschien wel de transportschool 
later.” Dat later duurt nog wel even, want Merijn zit in het eer-
ste jaar van de kaderberoepsgerichte leerweg op het Morgen 
College in Harderwijk. Hij heeft  het naar zijn zin. “De tas is wat 
zwaarder en je loopt veel van lokaal naar lokaal, maar verder 
vind ik het niet heel anders dan groep acht.” 

Hij heeft  gekozen voor de techniekclass, wat inhoudt dat hij 
twee uur techniek per week extra krijgt. In die uren worden de 
leerlingen uitgedaagd met grotere en moeilijkere opdrachten 
dan in de reguliere technieklessen. 

“Zoals dit grote vliegtuig van hout”, zegt Merijn, terwijl hij het 
laatste likje verf er op lakt. “Deze hebben we in tweetallen he-
lemaal zelf gemaakt.” 

Begin december heeft  hij, samen met alle andere eerstejaars, 
een bezoek gebracht aan De Techniek Academie in Harderwijk. 
Hij bestuurde er robots, zuiverde water en zag hoe groot de 
wereld van techniek eigenlijk is. Toch heeft  autotechniek nog 
steeds de voorkeur. Maar tot het zover is, geniet hij van wat hij 
nu aan het doen is. “Vooral van de techniekclass. Meer ti jd om 
te doen wat je echt leuk vindt, maken wat je wilt maken. Dat is 
mooi.” 

Twee extra techniekuren per week

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!

KUNSTWED-
STRIJD
Het thema waar de groepen 7 dit 
jaar de strijd mee ingaan is: Kunsti -

ge bibberbotjes op een kunsti ge hindernisbaan.

De kunstwedstrijd organiseren we elk jaar en is een 
wedstrijd waarin groepen 7 een technisch kunstwerk 
moeten maken. Het plan maken ze op school, de uit-
werking ervan vindt plaats in een technieklokaal van 
een middelbare school in de buurt.

Onze techneuten die de kunstwedstrijd begeleiden 
hadden fantasti sche exemplaren van de bibberbotjes 
meegenomen naar de instructi elessen. 

De 13 deelnemende groepen komen uit Putt en, Erme-
lo, Harderwijk, Nijkerk, Hierden, Elburg en Nunspeet. 
Op 5 april a.s. is de spannende fi nale. De groepen ma-
ken kans op een heuse robot en een workshop roboti -
ca bij Belevingscentrum BITT in Harderwijk.

We zijn reuze benieuwd naar alle creati viteit van de 
leerlingen! Doet jouw school volgend jaar ook mee??
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Ik werk als
Productontwikkelaar
“Wat voor werk doet jouw vader?”, vragen kinderen elkaar geregeld. De kinderen van René, 
zeggen dan: “Mijn vader werkt in een kokosbroodfabriek”. Dat is best bijzonder. René Jansen 
werkt er al 12 1/2 jaar en wil graag uitleggen wat zijn werkzaamheden in de kokosbroodfabriek 
Theunisse in Harderwijk inhouden.

René heeft  eigenlijk meerdere functi es ineen. “Ik ben gestart in de verkoop en dat doe ik hier 
nog steeds, maar ik ben me daarnaast ook veel meer in het product 
gaan verdiepen. Kijken wat de klant wil en het product daarop 
afstemmen, is een groot deel van mijn werk. Dat noemen 
we productontwikkeling”, legt hij uit. 

“Ik ga stapsgewijs aan het werk om nieuwe producten 
en smaakvarianten te ontwikkelen, waarbij we ook 
geregeld nieuwe ingrediënten gebruiken. Het doel 
is dan om onze ideeën om te zett en in een écht 
product, dat je kunt zien en proeven. Het gaat niet 
alti jd alleen om het product, maar het kan ook zijn 
dat we ideeën hebben over een betere verpak-
king. Zo is enkele jaren geleden bijvoorbeeld een 
hersluitbare kokosbroodverpakking op de markt 
gekomen.” René legt uit: “Omdat het om voedsel 
gaat, zijn er strenge regels, waaraan het product en 
ook de verpakking moeten voldoen. Alle processen en 
productgegevens worden daarom uitgebreid beschre-

ven. Deze regels moeten worden 
gevolgd en daarom weet ik 

ook veel van kwaliteit. 
Dat is het derde onderdeel van mijn takenpakket.” Hij 

werkt in een relati ef klein bedrijf met ongeveer twinti g 
mensen. “Mijn werk als productontwikkelaar zorgt 

ervoor, dat ik met veel mensen moet overleggen en 
samenwerken. Ik ken alle medewerkers van Theha 
en dat maakt het werken hier heel pretti  g”, vindt 
René.

Wat vind je in jouw werk het meest uitdagend? 
“Het uitwerken van mijn ideeën tot het echt een 
product is geworden, zoals ik in gedachten had. 

Je moet wel bedenken dat dit vrijwel nooit in één 
keer lukt. Dan moet je even een stapje terug, er nog 

eens over nadenken en dan komen er wel weer nieu-
we ideeën. Het is dus heel belangrijk dat je een door-

zett er bent, en je moet natuurlijk creati ef zijn. Daarnaast 
ben je heel gedetailleerd bezig. Daarvoor is nauwkeurigheid 

een goede eigenschap.” 

Welke opleiding heb je nodig om productontwikkelaar te worden? 
René: “Voor dit beroep zijn er verschillende opleidingen. Zoals de universitaire opleiding 
levensmiddelentechnologie, waarbij je scheikunde, natuurkunde en biologie gebruikt om 
levensmiddelen te ontwikkelen. Of de HBO opleiding Food design & Innovati on, waar je leert 
hoe je nieuwe concepten bedenkt, ontwikkelt en in de markt zet. Ook het MBO biedt een 
studie Voeding & Techniek, waarbij je leert om te werken met de nieuwste ontwikkel- en 
producti etechnieken.”

Theha is de afk orti ng van de namen Theu-
nisse en Harderwijk. In 1954 startt e Abraham 
Theunisse een kleine suikerwerkfabriek aan 

de Scheepssingel in Harderwijk. Inmiddels is dit 
ambachtelijke familiebedrijf, nu geleid door de 
derde generati e, uitgegroeid tot een professio-
neel en gewaardeerd producent en leverancier 

van verschillende kwalitati ef hoogwaardige 
kokosproducten. Nog alti jd met evenveel 

zorg en liefde bereid als de zoetwaren 
in de suikerfabriek van opa!

In december 2016 was er weer Techniek in Beeld voor 
alle brugklassers in de regio. Een evenement wat al 
jaren door Platf orm Techniek Noordwest-Veluwe en 
Landstede  wordt georganiseerd. De laatste jaren in 
samenwerking met Belevingscentrum BITT en De Tech-
niek Academie. Zo’n 1700 brugklassers uit Elburg, Nun-
speet, Harderwijk, Zeewolde, Putt en, Ermelo en om-
geving maakten kennis met de diversiteit binnen de 7 
werelden van techniek. 

Zit je nu in groep 8? Dan zien we je volgend 
schooljaar in bij Techniek in Beeld!

Techniek in Beeld

Productontwikkelaar

Wil je meer weten over 3D printen kijken dan eens op:

htt p://www.ground3d.nl/over-3d-printen/

Poets een eitje!
Tandpasta gebruik je om je tanden schoon te maken. Door het 
schuurmiddel in de tandpasta worden je tanden glad en schoon ge-
maakt. Daarnaast bevat tandpasta fl uoride. Van fl uoride is ontdekt 
door wetenschappers dat het je tanden sterker maakt, waardoor er 
minder snel gaatjes ontstaan.
 Je tanden bestaan onder andere uit kalk, net als eierschalen. Het 
zuur in eten tast je tanden aan omdat zuur kalk aantast. In deze proef 
boots je dat na met azijn(zuur) en eierschalen. Maakt het uit of je je 
ei hebt gepoetst met (fl uoride)tandpasta?

Wat heb je nodig?
• 2 hardgekookte eieren
• Watervaste sti ft 
• schoonmaakazijn
• 2 glazen
• Tandpasta met fl uoride
• Tandpasta zonder fl uoride
• 2 tandenborstels
• kraan

Wat moet je doen?
Trek met een watervaste sti ft  rondom een streep over de eieren. 

Zet op de bovenkant van 1 ei een F. Smeer met een tandenborstel 
dik tandpasta met fl uoride op de onderkant van het ei met een F. 

Smeer met de andere tandenborstel dik tandpasta zonder fl uoride 
op de onderkant van het andere ei. Wacht 5 minuten. Was onder de 
kraan de tandpasta van de eieren. Leg de eieren in een glas. Giet er 
voorzichti g schoonmaakazijn over. Wat zie je gebeuren?

Verder experimenteren?
• Wat gebeurt er als je de proef uitvoert met whitening 

tandpasta?
• Wat gebeurt er als je appelsap gebruikt in plaats van azijn

Meer leuke proefjes vind je op: 
http://www.expeditionchemistry.nl/proeven



How it’s made

Je hebt iets moois bedacht, 
maar hoe maak je dat nou? Als 
het van metaal of kunststof is, 
dan moet je alti jd zagen, bo-
ren, slijpen, lassen, lijmen en 
vaak nog meer. Je hebt veel 
vaardigheden en heel veel ti jd 
nodig om jouw idee om te zet-
ten in een product.

Met een 3D-Printer kun je 
jouw idee in 1 keer printen. 
Dat kan heel snel en je hebt 
minder vakmensen of bedrij-
ven nodig die jouw product 
moeten bewerken. Je moet 
wel handig zijn met een com-
puter en jouw product digi-
taal kunnen ontwerpen. Bij 
3D-Printen wordt namelijk 
een computer tekening om-
gezet naar een echt, tastbaar 
object of product.

Er bestaan verschillende te-
kenprogramma’s om jouw 
product in te ontwerpen. 
AutoCAD of SolidWorks zijn 
bekende programma’s waar 
engineers mee werken. De 
soft ware van de 3D Printer 

zet deze tekeningen om deelt 
de tekening op in heel dunne 
plakjes. Met deze informati e 
kan een 3D-Printer jouw pro-
duct vervolgens laagje voor 
laagje opbouwen.

Het opbouwen van laagjes in 
een 3D-Printer gebeurt door 
kunststof door een kleine ope-
ning over het op te bouwen 
product te wrijven. Laagje 
voor laagje, net als de manier 
waarop je met een pen op 
papier schrijft . Het kunststof 
wordt verwarmd, waardoor 
het vloeibaar wordt en goed 
kan worden uitgesmeerd. Als 
het kunststof op het product 
is aangebracht, koelt het af 
en wordt het weer hard. Ver-
volgens kan de volgende laag 
worden aangebracht. Door 
middel van de soft ware en de 

door jou gemaakte tekening, 
weet de 3D-Printer precies 
waar materiaal moet worden 
uitgesmeerd. In plaats van 
kunststof printers bestaan er 
ook printers voor het maken 
van metalen delen en tegen-
woordig wordt er ook al eten 
geprint, zoals hamburgers.

Maar er is nog veel meer mo-
gelijk! Voor Tablets bestaan 
Apps waarmee je jezelf of 
een vriend(in) 3D kunt scan-
nen. Deze informati e kun je 
naar een 3D-Printer sturen en 
vervolgens wordt een kunst-
stof standbeeld van jezelf of 
van jouw vriend(in) gemaakt. 
Hoe stoer is dat? Bij BITT in 
Harderwijk staan 3D-Printers 
waarmee dat mogelijk is. Ga 
het gewoon een keer uitpro-
beren!

oudertalk
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röntgenstraling

Techniek in de wereld 
Voeding & Vitaliteit
In deze TechTalk staat de wereld ‘Voeding & Vitaliteit’ 
centraal. Want ja, we zijn met z’n allen natuurlijk ge-
wend om onze boodschappen veelal in de supermarkt te 
halen. Of te laten bezorgen. Nog makkelijker.

Wat gebeurt er allemaal in deze wereld? Zoveel logisti ek, 
productontwikkeling, technologie enz. We kunnen het zo 
gek niet bedenken. Wij spraken voor deze TechTalk met 
René die werkt als productontwikkelaar bij Theunisse 
kokosbrood.

En hoe komen we eigenlijk aan onze boodschappen als 
er geen internet is? Winkels kunnen niet bevoorraad 
worden, betaalsystemen werken niet. Om maar even 
iets te noemen.

Ach ja, dan printen we ons eten toch gewoon zelf? Af-
gelopen jaar kreeg ik een geprinte pannenkoek die ik 
zelf even daarvoor ontworpen had op een schermpje. Ik 
moet eerlijk zeggen, als je zo’n pannenkoek met kleuren 
en al proeft , ben je toch een beetje van slag…

Kinderen vinden zulke nieuwe snufj es vooral leuk en 
gaaf. Daarom nemen we ze graag, waar we kunnen, mee 
in hun enthousiasme voor nieuwe ontwikkelingen bin-
nen technologie en wetenschap. 

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

Prijzen, prijzen, prijzen!

3D printen

Wil je meer weten over 3D printen kijken dan eens op:

htt p://www.ground3d.nl/over-3d-printen/

Wat een feest in de klas van Thomas! 
Hij was de gelukkige winnaar van de 
rebus uit de vorige TechTalk. Naast 
vrijkaarten voor Corpus, mocht hij zijn 
hele klas trakteren op een giga-taart!

Ook winnen??
Stuur het juiste antwoord van de 

rebus voor 1 mei naar hanneke@platf orm-techniek.nl. 
De winnaar krijgt vrijkaarten voor de Ontdekhoek in Zwolle.

Techniek in Bedrijf
Op donderdag 19 januari jl. hebben twee VMBO brug-
klassen van het Groevenbeek College uit Ermelo een 
bezoek gebracht aan Allinq in Harderwijk. Rondom 
het thema ‘Techniek in bedrijf’ hebben zij kennis kun-
nen maken met de wereld van telecom. Om de leerlin-
gen ook de prakti jk te laten ervaren, werd een demon-
strati e glasvezellassen gegeven. De leerlingen kregen 
daarbij de gelegenheid ook zelf een glasvezellas te 
maken.

Een goed initi ati ef in 
samenwerking met 
Platf orm Techniek 
Noordwest-Veluwe, 
om de telecomtech-
niek te promoten 
onder de jeugd in de 
regio.



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?
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Kijk voor meer informati e over beroepen in Voeding & Vitaliteit ook eens op: 
htt p://www.exactwatjezoekt.nl/betawereld/voeding-en-vitaliteit/

Straks allemaal aan de zeewierburger en de insecten? 
En hoe worden die dan op grote schaal geproduceerd en 
verwerkt? In deze wereld gaat het om nieuwe innovati es 
als 3D-geprint voedsel, maar ook om grote uitdagingen 
als het voeden van de almaar sti jgende wereldbevolking. 
En willen we niet allemaal een gezond leven? In deze 
wereld kun je een bijdrage leveren aan de gezonde leef-
sti jl van mensen, waarbij goede voeding en voldoende 
beweging belangrijke pijlers zijn. 

Deze wereld heeft  veel te bieden. Innovati ef gezien loopt 
Nederland zelfs internati onaal voorop. Denk aan de 
eerste kweekvleeshamburger: een Nederlands product. 
Uitdagingen en carrièreperspecti even zijn er genoeg. 
Wie gaat werken in deze wereld kan terechtkomen bij 
grote voedselproducenten als Unilever, Nestlé of Nutri-
cia, om mee te helpen aan het wereldwijd leveren van 
voedingsproducten. 

Werken bij een kleine ambachtelij-
ke producent – of als ondernemer 
zelf een nieuw voedselproduct 
lanceren kan ook. Hierbij gaat het 
minder om aantallen maar meer 
om knappe technische snufj es 
die een andere kwaliteit van het 
product opleveren. Tot slot kan er 
in deze wereld gewerkt worden 
bij bedrijven die machines voor 
de voedingsindustrie maken en 
installeren, of sportapparatuur of 
landbouwmachines produceren en 
onderhouden.

groot belang. 
ziet. 

www.platform-techniek.nl


