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Techniek 
verbindt! 

  

Het kan nog: meedoen 
met de leukste wedstrijd 
van de regio! Gaat jouw 
klas ervandoor met de 
hoofdprijs? 

De Kunstwedstrijd van 
Pla� orm Techniek Noord-
west-Veluwe is een vrolijke 
happening in een combina-
� e van techniek en kunst, 
speciaal voor groep 7. De 
wedstrijd is een fantas� sch 
middel om je talenten te 
ontdekken en te ontwikke-
len. En weet je wat zo gaaf 
is? Techniek verbindt! Met 
elkaar aan de slag aan één 
opdracht, ontdekken waar 
je goed in bent. Kortom; 
samen ontwerpen, samen 
werken, samen bouwen en 
uiteindelijk samen genieten 
van een kuns� g eindresul-
taat.

Wat dat eindresultaat is? 
Een fl itsende vlog en een 
stoer kunstwerk wat kan 
pronken in jullie school. Iets 
om trots op te zijn en om 
aan iedereen te laten zien 
dat ook jouw school tech-
niek bewust op de agenda 
hee�  staan!

De opdracht in het kort:
Elke deelnemende groep 

krijgt van ons een houten 
plaat waarop een kunstzin-
nige, uitdagende ‘wereld’ 
gemaakt moet worden en 
waarbij verbinden centraal 
staat. Dus ga maar eens 
brainstormen over wat 
‘verbinden’ nu eigenlijk is…. 

Het kunstwerk zit boordevol 
techniek en wordt zoveel 
mogelijk gemaakt door 
oude materialen opnieuw te 
gebruiken. Denk aan oude 
apparaten, blikjes enz. Recy-
cling en duurzaamheid zijn 
de sleutelwoorden bij het 
maken van het kunstwerk.

De uitwerking:
De voorbereiding doe je 
met de groep op je basis-
school, de uitwerking in 
een technieklokaal van een 
middelbare school bij jullie 
in de buurt. Dit mag met de 
hele klas maar is zeker geen 
must. 

De prijs:
Als klap op de vuurpijl, 
maakt de winnende groep 
kans op een heuse robot en 
een workshop robo� ca bij 
Belevingscentrum BITT in 
Harderwijk.

KUNSTWEDSTRIJD
Belangrijkste zaken op een rij:
Voor wie?   Groep 7 (combigroepen 7/8 zijn ook welkom om mee te doen).
Aanmelden:   Graag zo snel mogelijk via hanneke@pla� orm-techniek.nl.
Instruc� e:    Elke deelnemende groep krijgt instruc� e in de klas van 1 van onze vrijwilligers.
Voorbereiding:  Brainstormen, taakverdeling, materialen verzamelen, plan maken en het       
   verven van de plaat doe je op school.
Uitwerking:  Het kunstwerk maak je in een technieklokaal van een middelbare school
Logboek:  Van alle stappen in het proces maak je een vlog.
Datum voorronde: Dinsdag 26 maart 2018, 9.00 uur Nuborgh College Oostenlicht Elburg
Datum fi nale:  Woensdag 3 april 2018 9.30 uur in Elburg.
Kosten deelname: Dit evenement wordt o.a. gedragen door vrijwilligers en leden van 
   Pla� orm Techniek Noordwest-Veluwe, BITT Belevingscentrum en alle 
   middelbare scholen in de regio Noordwest-Veluwe. 

Tip: Plan het project � jdig in � jdens bijvoorbeeld crea� jd.  Je kunt er zeker een aantal keren 
(weken) mee vullen. Het is handig om dit in te plannen voor de periode na de kerstvakan� e.
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Ik werk als...  
Techniek Verbinder

Sinds 1 oktober is Oswald Broeksema de Techniek Verbinder in 
de regio Noordwest-Veluwe. Hij stelt zich graag aan je voor:

Wat doet de Techniek Verbinder?
 
Met het in het leven roepen van De Techniek Verbinder willen 
organisa� es op de Noordwest-Veluwe een fl inke boost geven aan 
techniek in de regio. Zoals je misschien wel weet zijn er al jaren te 
weinig jongelui die voor een carrière in de techniek kiezen. Bedrijven in 
deze regio hebben dringend goede vakmensen nodig. En dat zal in de 

toekomst alleen maar meer worden.

Daarom is er besloten dat scholen, 
bedrijven en lokale gemeenten meer 

samen gaan werken om aan dit 
probleem te werken. Ik mag daar 
een belangrijke rol in spelen. Ik ga in 
gesprek met deze 3 par� jen om te 
zorgen dat we samen sterk zijn.

Voorheen was ik bedrijfsleider bij 
Kolmer Elektromotoren in Pu� en. 

Vanuit mijn werk daar weet ik welke 
behoe� e er is in deze regio. Daarom ben 

ik zo enthousiast dat ik nu mijn steentje kan 
bijdragen! 

En wat kan ik nu voor jou en je juf of meester betekenen?
• Wil je met jouw klas of school eens iets met techniek doen?       
            Bijvoorbeeld op bezoek bij een bedrijf bij jou in de buurt om te    
 zien wat zij met techniek doen?
• Of wil je met je klas een workshop volgen bij BITT     
 Belevingscentrum in Harderwijk?
• Of misschien heb je zelf een goed idee? 

Stuur me dan een mailtje (of zorg dat de juf of meester dat doet!). 
Dat kan naar info@pla� orm-techniek.nl.
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Als je nu in groep 7 of 8 zit, moet je 
al (een beetje) gaan nadenken naar 

welke middelbare school je straks 
gaat. Bij verschillende scholen in jouw 

omgeving kun je meer leren over 
techniek. Bijvoorbeeld een school met 
een technasium of een vmbo-school 
waar ook een techniek afdeling is. 
Jouw leerkracht kan je hier meer 

over vertellen!

Experiment voor thuis: 
Maak je eigen stuiterbal

Dit heb je nodig:
• Borax (pas op, het is ma� g gi� ig, voorkom   
 aanraking met je mond en voedsel en draag   
 handschoenen).
• Maïzena
• Alleslijm
• Warm Water
• Eventueel voedingskleurstof
• Verf
• Eetlepel en theelepel
• Twee bakjes
• Handschoenen

Doe twee eetlepels warm water in een bakje, samen 
met een halve theelepel borax. Roer tot de borax 
begint op te lossen. Voeg de voedingskleurstof 
en verf aan het mengsel toe als je een gekleurde 
stuiterbal wilt.

Doe 1 eetlepel alleslijm en een halve eetlepel 
maïzena in een ander bakje en roer door elkaar. Doe 
er 1 theelepel van de mix uit het eerste bakje bij. 
Laat het mengsel zonder roeren 10 – 15 seconden 
staan. De ingrediënten werken nu op elkaar in. 

Daarna mag je de ingrediënten mengen. Roer net 
zolang totdat het bijna niet meer te doen is. Je 
zult vanzelf merken wanneer het klaar is, want het 
wordt dan een klonterige en kleverige massa. 

Op dat moment haal je de klomp uit de kom en 
draai je het tussen je handen snel tot een mooie 
ronde bal. Het zal eerst kleverig aanvoelen maar al 
snel stollen. Zodra de stuiterbal hard is 
geworden, is hij klaar om er mee te stuiteren. 

Waarom stuitert een stuiterbal eigenlijk? 
Een stuiterbal is gemaakt van rubber. Rubber is met 
een moeilijk woord “Visco-elas� sch materiaal”. Dat 
wil zeggen dat het deels elas� sch en deels visceus 
(= vloeibaar) is. Het stuiteren wordt veroorzaakt 
door de elas� sche eigenschap. Daardoor wordt de 
bal weggeduwd als hij de grond of een ander hard 
oppervlak raakt. 



Rubber
Rubber valt nauwelijks weg te denken uit de wereld om ons heen. Ga maar 
na: auto’s en fi etsen kunnen niet rijden zonder banden met rubber. Fabrieken 
draaien niet zonder lopende band. De Deltawerken hadden niet gebouwd 
kunnen worden zonder rubber (elas� sche polymeer) blokken. Speelgoed, 
kleding, schoenen, zadels en elektriciteitskabels bestaan niet zonder rubber. En 
niet te vergeten: waar zouden we zijn zonder elas� ekjes?
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niet te vergeten: waar zouden we zijn zonder elas� ekjes?

How it’s made?

Al duizenden jaren geleden gebruikten mensen natuurrubber, maar pas sinds 
anderhalve eeuw lukt het om het elas� sche polymeer ook na te maken in het 
laboratorium. Sindsdien is rubber niet meer te stuiten. Tegenwoordig bestaat 
zo’n zes� g procent van de wereldwijde produc� e uit synthe� sch rubber. We 
kunnen gewoon niet meer zonder.

STAP1
Latex zit onder de 
bast van de rub-
berboom in aders 
die als een spiraal 
om de stam heen 
draaien. Zo weet 
een rubbertapper 
al� jd waar de latex 
zit. Hij maakt dan 
een snee in de 
lengte van de ader 
en hangt er een 
bakje onder – vaak 
een halve kokos-
noot. Na één nacht 
is dat bakje gevuld 
met circa 50 gram 
latex.

STAP 2
Het verzamelde 
latex wordt verdund 
met water, gefi lterd 
en gemengd met 
een zuur. Daardoor 
gaan de rubber-
deeltjes samenk-
lonteren. Na enkele 
uren worden de 
na� e vellen rubber 
uitgewrongen.

STAP 3
De vellen ruw 
natuurrubber 
worden gedroogd, 
gestapeld en 
geperst tot balen. 
Tegenwoordig 
worden de droge 
brokken ook wel 
vermalen en bij 
140 °C tot balen 
geperst.

STAP 4
Vóór verwerking
wordt het ruwe rub-
ber gemas� ceerd om 
het zacht en plas� sch 
te maken. Daarna 
wordt het gemengd 
met vulstoff en en 
vulkanisa� emiddelen.

STAP 5
Het ongevulkani-
seerde rubber wordt 
over cilinders 
geperst tot holle 
buizen. Daar vulka-
niseert 
het onder hoge
temperatuur en 
druk.Het krijgt dan 
zijn uiteindelijke 
vorm. Uit de holle 
buizen worden 
plakjes gesneden: 
de elas� ekjes.

Als er één ding niet meer weg te denken is in de 
wereld van onze kinderen is het de mobiele telefoon. 
In de wereld van de volwassenen ook niet overigens. 
De wereld ligt le� erlijk in een kinderhand. Alles 
kun je erop vinden en je kunt met iedereen de hele 
dag in contact zijn. Een vernu� ig stuk techniek dat 
telkens sneller wordt en meer mogelijkheden biedt. 

Techniek zien we overal om ons heen. Grote kans 
dat jouw kind met de fi ets naar school gaat. Zonder 
techniek is de fi ets ondenkbaar. En ook dit stuk 
techniek is volop in ontwikkeling. Kijk maar naar de 
elektrische fi etsen die echt niet alleen door oudere 
mensen worden gebruikt... Veel scholieren hebben 
er tegenwoordig ook één. Deze technieken maken de 
afstanden tussen mensen le� erlijk kleiner. Techniek 
wordt ingezet om mensen dichter bij elkaar te bren-
gen. Techniek verbindt!

De Techniek Verbinder
Begin dit jaar werd de ambi� e voor De Techniek 
Verbinder gemeld. De Provincie Gelderland hee�  de 
subsidieaanvraag, waaraan ruim 4 jaar is gewerkt, ge-
honoreerd met een prach� g bedrag. Dat gaf natuurlijk 
een enorme boost! De afgelopen maand is tech-
niekambassadeur en oud-wethouder Pieter Teeninga 
de regio in gegaan om bij de 7 regiogemeenten en 4 
aangrenzende gemeenten draagvlak te vinden voor 
De Techniek Verbinder. Alle 11 gemeenten zijn diep 
overtuigd van de noodzaak dat er iets moet gebeuren 
om meer mensen te enthousiasmeren voor tech-
niek. En dat begint al in het primaire onderwijs! De 
gesprekken met de wethouders EZ en/of Onderwijs 
waren verhelderend: wat gaat De Techniek Verbinder 
doen, wat zijn de doelen voor 2019 t/m 2021, waar 
kunnen we elkaar versterken, waar liggen kansen, 
maar ook veel vragen. Voor de lokale ondernemers 
is het helder: ‘het is vijf voor twaalf’. De Techniek 
Verbinder gaat er komen. In deze uitgave maakt u 
kennis met hem!
Niet echt een verrassing dus dat “Techniek verbindt” 
ook gekozen is als thema van Techtalk voor het 
komend jaar. 

Groet, 

Jeroen Hofstra
Bestuur Pla� orm Techniek

Techniek is overal!

BITT Belevingscentrum is een waanzinnig leuke plek om kennis te maken met de wereld 

van Wetenschap & Techniek. Lijkt het jou leuk om je eigen game te maken of gaat jouw hart 

sneller kloppen van alles wat met robots te maken hee� . Wil je een keer aan de slag met alle 

verschillende proe� es in BITT Ontdekhoek of misschien zelfs je verjaardagsfeestje vieren 

in een technische omgeving. Wees welkom. Wij vinden het leuk om je op een informele 

manier kennis te laten maken met Wetenschap & Techniek. 

Zodra je onze workshopruimte betreedt begint het al te kriebelen. ‘Kijk die Robot daar nou 

staan, zou het me echt lukken om die te programmeren?’ En hoe werkt dat nou, elektric-

iteit? Twijfel jij over een toekomst in de techniek, dat is helemaal niet nodig. Voor zowel 

jongens als meisjes biedt techniek prachtige carrièrekansen. 

Kom snel een keer langs en ontdek de ongekende mogelijkheden. 

Natuurlijk kun je ook met  hele klas naar BITT Belevingscentrum komen en een inspir-

erende workshop ervaren. Maak jij je meester/juf enthousiast? 

We zien je snel! 

Oudertalk 
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Contact:

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Platform 
Techniek. TechTalk verschijnt 2x per jaar en 
richt zich op de bovenbouw van het basisonderwijs.

Platform Techniek Noordwest-Veluwe
Westeinde 100, 3844 DR Harderwijk
www.platform-techniek.nl
info@platform-techniek.nl
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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-
problema� 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 transac� es. 
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. 

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

 Wat doe je in deze w
ereld?

Ontdek de 7 werelden van 
Techniek
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REBUS 
Mail de oplossing van de rebus naar hanneke@pla� orm-techniek.nl en wie weet 
staat de techniek verbinder ineens bij jou in de klas met een grote taart!


