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BITT Ontdekhoek staat zaterdag 14 april a.s. 
in het teken van Girlsday. Alleen girls krijgen 
50% korting op de toegangsprijs. Voor maar 
€ 2,50 kunnen zij de hele dag op 
ontdekkingstocht. 

Natuurlijk zijn ouders en boys ook welkom…
Een mooie kans om kennis te maken met 
deze unieke beleving in Harderwijk!

Check de site voor meer informatie: 
www.ontdekbitt.nl

BITT GIRLSDAY

Lotte de signspecialiste

Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van Platform 
Techniek en verschijnt 2x 
per jaar. De nieuwsbrief 
is bedoeld voor jongens 
en meisjes in groep 7 & 8 
van het basisonderwijs en 
natuurlijk hun ouders.

Platform Techniek
Noordwest-Veluwe 
Postbus 1031, 
3840 BA, Harderwijk 
 www.platform-techniek.nl
info@platform-techniek.nl
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Zaterdag 14 april a.s.

Hallo! Mijn naam  is Lotte Schakel, ik ben 16 
jaar oud en ik zit in de vierde klas van het 
Morgen College. Mijn favoriete vak op school is 
Design & Innovation. Dat is een vak waarbij we 
met computerprogramma’s allemaal dingen 
maken. Bijvoorbeeld een eigen logo, een 
website (zowel het coderen als het vormgeven 
daarvan), 3D ontwerpen en eigen films maken. 

Sinds vorig schooljaar hebben we ook een borduurmachine, t-shirt bedrukker en 
een mokkenbedrukker. Daar kunnen we dan onze eigen gemaakte ontwerpen 
opdrukken. Dat vind ik heel gaaf! Het leuke aan het vak vind ik vooral dat we onze 
eigen ontwerpen kunnen maken, hier ook genoeg vrijheid voor krijgen en dat het 
heel breed is in de mogelijkheden. Verder geef ik presentaties aan mensen die 
geïnteresseerd zijn in het vak of basisschoolklassen die langskomen. Dit doe ik ook 
met veel plezier! 

Ik zit dit jaar in mijn examenjaar en ik ga hierna naar Landstede om de opleiding 
Signspecialist te doen. Dat is eigenlijk een stukje van het vak met ontwerpen, dit 
vervolgens uitsnijden en dan ergens opdrukken. Bijvoorbeeld op een wand, een 
t-shirt, ramen of op een auto. Heel gaaf dus. Het leuke aan deze opleiding vind ik 
dat je met de computer bezig kan om je ontwerpen te maken en deze vervolgens 

Dat techniek echt niet alleen voor mannen 
is, dat weten wij vrouwen natuurlijk al lang! 

Daarom zijn er tijdens de Girlsday op 
zaterdag 14 april, bijna alleen maar 

technische meiden en vrouwen aan het 
werk om samen met jou aan de slag te 

gaan met techniek. 

Binnenkort hoor je meer over de te gave 
activiteiten tijdens deze dag! En natuurlijk 
is BITT Belevingscentrum Wetenschap en 

Technologie ook open met De Ontdekhoek!
 

Oh, en als er dan toch een man, broer, neef, 
opa of vriend mee wil, dan knijpen we voor 

deze keer een oogje dicht!
 

Feit: Komend schooljaar starten er weer 
twee super creatieve en technische meiden 
met hun opleiding! Dit mogen er natuurlijk 

nog veel meer worden, dus ontdek het 
tijdens de Girlsday!

Platform Techniek 
Noordwest-Veluwe werkt 
o.a. nauw samen met 
BITT Belevingscentrum/ 
Ontdekhoek en De Techniek 
Academie. Lokale scholen, 
bedrijven en overheden 
supporten Platform 
Techniek op verschillende 
manieren om zo veel 
mogelijk jonge mensen te 
enthousiasmeren voor een 
toekomst in techniek.

Girlsday bij 
De Techniek Academie
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Wat heb je nodig?
• Ethanol (70% alcohol: 

te koop bij de drogist.        
PAS OP! Ethanol 
ontvlamt snel, dus 
let op met vuur in de 
buurt)

Wij werken als... 
Design- en communicatie-
specialist
Wij hebben het allerleukste vak gekozen!

Graag stellen we ons aan jullie voor, wij zijn Jaap 
Burgler en Corina Dees. We hebben samen een 
design en communicatiebureau in Harderwijk 
genaamd Inzpire.

Wat doen jullie dan precies?
Als iemand een eigen bedrijf gaat starten dan helpen 
wij met het ontwerpen van een logo. We maken allerlei 
verschillende ontwerpen op de computer. We werken in 
speciale vormgevingsprogramma’s zoals Indesign, Illustrator en 

Photoshop. Als we de ontwerpen klaar hebben 
gaan we deze presenteren aan onze 

klant. Als de klant gekozen heeft dan 
zijn we natuurlijk nog niet klaar, 

want dan moeten er nog heel 
veel andere dingen ontworpen 
worden zoals bijvoorbeeld 
een visitekaartje, briefpapier, 
folder, autobelettering en niet 
te vergeten een website! 
Voor elke klant bedenken we 
weer iets unieks. We willen 

ze echt verrassen met onze 
ontwerpen.

Om aan de slag 
te kunnen bij een 

communicatiebureau 
kies je bijvoorbeeld voor 
een opleiding binnen het 
‘landschap Vormgeving & 

Entertainment’ bij Landstede in 
Harderwijk. Ook kun je kiezen 

voor een HBO-opleiding 
Communicatie zoals bij 
Windesheim in Zwolle.

 techniek beeld

in

Elke winter organiseert Platform 
Techniek een fantastisch 

evenement voor 
brugklassen: Techniek in 
Beeld. Het evenement 
vindt plaats in De 
Techniek Academie; het 

pand aan het Westeinde 
in Harderwijk waar ook 

BITT gevestigd is.
 

Techniek in Beeld is een heuse 
proeverij aan techniek. Er valt van 
alles te doen en te beleven. Op de 
foto’s zie je een kleine impressie. 

Zit je nu in groep 8? Wie weet 
zien we jou dan volgend jaar in 
Harderwijk!

Proefje Stap 1:
Leg het T-shirt op tafel en zet 
de beker tussen de voor en 
de achterkant van het T-shirt.

Stap 2:
Vouw het shirt strak om de 
opening van de beker en zet 
het vast met een elastiekje.

Stap 3:
Zet met de watervaste stiften 
8 stippen in een cirkel (bij 
voorkeur met verschillende 
kleuren). 

Stap 4: 
Doe 10 druppels ethanol met 
een theelepel in het middel 
van  de door jou gemaakte 
cirkel. 

Stap 5: 
Kijk wat er gebeurt.

Stap 6: 
Doe nu hetzelfde op een 
andere plek op het T-shirt.

Design je eigen T-shirt!

Wat gebeurt er?
De kleurstoffen in 
watervaste stiften lossen 
niet op in water, maar wel 
in ethanol. Als je een druppel 
ethanol laat vallen op het 
T-shirt, verspreidt het zich in 
een rondje over het T-shirt. 
De kleurstoffen van de stiften 
lossen op in het ethanol en 
trekken met het ethanol mee 
in de stof. Zo ontstaat een 
grote gekleurde vlek.

Verder experimenteren?
Met 10 druppels ethanol krijg 
je een grote vlek. Probeer 
ook eens 15 druppels, of juist 
maar 5.
Probeer de stippen ook eens 
in een ander motiefje te 
zetten, zoals een vierkantje, 
een hartje of een driehoekje.

Met dank aan: 
www.expedition chemistry.nl

• Watervaste stiften
• Oud wit T-shirt
• Beker
• Elastiekje
• Theelepel

BITT Ontdekhoek ook op 
woensdagmiddag en zaterdag
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oudertalk
In deze TechTalk staat de wereld van lifestyle en design centraal. In de 
wereld om ons heen worden we voortdurend geconfronteerd met design. 
Bewust en onbewust nemen we allerlei kleuren en vormen in ons op. 
We herkennen letters en kleuren bij een bepaald merk, omdat ze in ons 
hoofd blijven hangen. Denk bijvoorbeeld aan de grote rode letters van de 
Hema of de grote M van Mc Donalds, die vaak al van grote afstand langs 
de snelwegen op je afkomt. 
Achter al deze kleuren en vormen zitten mensen die deze designs hebben 
bedacht. De boodschappen die wij overal op ons af krijgen met de kleur, 
vorm en materialen van een product, hebben allemaal een doel. Ze 
scheppen een bepaalde sfeer en daarmee proberen ze de mensen te 
“verleiden” om deze producten aan te schaffen. Mensen met een luxe 
lifestyle, kopen andere producten dan mensen met een sobere lifestyle. 
Het is dus van belang dat je je doelgroep goed kent en op de juiste 
manier met hen communiceert. Een boeiend en creatief vak. 

In deze TechTalk laten we twee eigenaren van een reclamebureau aan het 
woord. Ze geven aan welke eigenschappen handig zijn voor een beroep in 
de design wereld en welke opleidingen je op dit gebied kunt volgen. 
In deze TechTalk besteden we ook aandacht aan Girlsday, een initiatief 
van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, 
om meisjes op jonge leeftijd kennis te laten maken met bèta, techniek en 
ICT. Tijdens Girlsday openen tal van bèta-, technische en ICT-bedrijven én 
technische of ICT-afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 
10 tot 15 jaar. Girlsday 2018 wordt georganiseerd in samenwerking met 
TechniekTalent.nu 

Wellicht een leuke gelegenheid om eens 
met je dochter een kijkje te nemen bij 
deze bedrijven.
Je zoon mag natuurlijk ook gewoon mee!

Groet, 

Jeroen Hofstra
Bestuur Platform Techniek

Wattenschijfjes

Je kent ze vast wel: wattenschijfjes. De prachtig, ronde schijfjes, keurig opgestapeld in een 
plastic zakje, met een sluiting die opnieuw te openen is. Heb je je wel eens afgevraagd hoe die 

schijfjes worden gemaakt en hoe ze in die zakjes komen? 

VMI Group in Epe is een bedrijf met wereldwijd meer dan 1400 medewerkers, waar machines 
worden gebouwd voor klanten over de hele wereld. Dit bedrijf heeft een afdeling met de 
naam VMI Care. Eén van de machines die VMI Care maakt in Epe, is speciaal ontworpen voor 
het stansen van ronde wattenschijfjes uit grote rollen katoenen dekens. Het stansen van 
wattenschijfjes gebeurt eigenlijk op dezelfde manier als je met een vormpje koekjes uit een 

grote plak deeg drukt. 

Deze katoenen dekens zitten op een grote rol, die als een soort lap in de machine wordt gevoerd. 
Voordat de wattenschijfjes uit de katoenen deken worden gestanst, kan er ook een patroon op 
worden aangebracht. VMI heeft ook hiervoor een machine. De grote rol met de katoenen deken 

wordt als een grote lap in deze machine gevoerd en voorzien van een mooi patroon. 

Daarna gaat de katoenen deken naar de stansmachine. Deze machine stanst met hoge snelheid 
heel veel wattenschijfjes uit de katoenen lap. Direct daarna worden de wattenschijfjes in 
stapeltjes in de bekende zakjes geschoten. Dat gaat met een snelheid van 56 zakjes per minuut. 
De zakjes worden gesloten door de machine die de zakjes dichtsmelt. De zakjes worden op een 
lopende band de machine uitgevoerd naar een machine die ze in dozen doet. Dit hele proces is 

volledig automatisch. Er zijn geen mensen die de wattenschijfjes tussentijds aanraken. 

Bij VMI Group werken veel engineers. Zij hebben deze machines ontworpen en getekend en pas 
daarna konden de machines volgens deze tekeningen worden gemaakt. Als de machine eenmaal 
draait bij de klant, is het nog niet klaar. De engineers zoeken voortdurend naar mogelijkheden 

om de machines nog slimmer te laten werken en zo mogelijk nog sneller.   

Wil je meer weten over wattenstansmachines? Kijk dan eens op de website van VMI Group. 
Hier vind je ook filmpjes en kun je echt zien hoe het proces verloopt:

www.vmi-group.com/section/care/vmi-care-cotton/

www.vmi-group.com/specifications/ace-600-cotton-pad-production-machine/

How it’s made?

Bij BITT Ontdekhoek kun je zelf aan de slag met verschillende proeven: eigen 
chips en zeep maken, elektriciteit ontdekken of bijvoorbeeld een zeilboot maken. 
Ontdekken, zelf ondernemen, onderzoeken en uitzoeken. Er liggen meer dan 20 
proeven om mee aan de slag te gaan, en het leuke van BITT Ontdekhoek is dat je 
aan het eind van de dag een deel van je ontdekkingen mee naar huis kunt nemen. 
Daarnaast kun je ook bij BITT terecht voor het vieren van verjaardagsfeestjes. 
Deze kunnen in overleg alle dagen van de week worden ingepland. 
Tijdens de schoolvakanties hanteert BITT Ontdekhoek ruimere openingstijden.

BITT Ontdekhoek ook op 
woensdagmiddag en zaterdag
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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-
problematiek 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 transacties. 
Met digitale vei-
ligheid als belang-
rijk thema.

Of je het nou hebt 
over de motor 
van een vracht-
wagen of diegene 
die de vrachtwa-
gen bestuurt, in 
deze wereld zijn 
beiden van groot 
belang. 

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

 Wat doe je in deze w
ereld?

www.platform-techniek.nlmeer informatie?
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LIFESTYLE & DESIGN

In de creatieve wereld lopen echt niet alleen meer 
warhoofden en artistieke wereldverbeteraars rond. 
Deze wereld is een serieuze speler in onze economie 
geworden. Kijk maar eens naar computergames die 
per miljoenen worden verkocht. Maar ook ontwerpen 
voor de moderne auto, met deuren 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, fietsen met 
superlicht onverwoestbaar frame, fietszitjes van 
innovatief materiaal. Allemaal zaken waar creatieve 
ontwerpers met een technische achtergrond hun 
stempel op gedrukt hebben. Waar jij dagelijks je brood 
van of mee eet, daar verdienen zij hun brood mee.

Kijk voor meer informatie over beroepen in Lifestyle & Design ook eens op:
www.exactwatjezoekt.nl/betawereld/lifestyle-en-design/ 


