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In het Morgen College in Harderwijk is nu 
een gloednieuw TechLab gebouwd waarin we 
jullie willen laten zien en vooral laten ervaren 
dat techniek overal om ons heen is.  Er zit 
techniek in het scherm of papier waarop je 
dit leest, in de kleding die je nu draagt en in 
het eten dat je vanavond gaat eten. Bij alles 
wat je nu om je heen ziet, heeft een vorm van 
techniek een rol gespeeld. 

Als je aan techniek denkt, denk 
je misschien al gauw aan lassen, 
timmeren, leidingen aanleggen, 
maar waarschijnlijk denk je minder 
gauw aan de technieken die 
worden gebruikt om te zorgen dat 
jij net iets te lang op TikTok blijft 
hangen.

Je komt naar het TechLab om aan 
de slag te gaan met techniek op 
je eigen manier en om zo veel mogelijk op zoek te gaan 
naar het stukje techniek waar jij enthousiast van wordt. 
Ben jij degene die graag een robot programmeert? Of 

ben jij meer iemand die zorgt dat die robot er 
zó goed uitziet dat mensen er überhaupt 
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WATER, ENERGIE & NATUUR

mee willen werken? 
Wil jij auto-onderdelen monteren? Of ben jij meer 
iemand die fantastische ideeën heeft over hoe 
de virtuele assistent in die auto met humor kan 
communiceren met de kinderen op de achterbank? 
Of zou jij dit juist allemaal wel willen doen?
We hopen dat je in het TechLab gaat ontdekken dat 
techniek écht voor iedereen interessant is en dat 
ook jij, die dit nu leest, iets kan betekenen voor de 
ontwikkeling van techniek en technologie.

Probeer de komende tijd eens goed om je heen 
te kijken. Waar zie je allemaal techniek? Hoe is de 
stekker van je oplader gemaakt? Waarom kun je je 
touchscreen wel met je vinger bedienen, maar niet 
met een satéprikker? Wij willen dit ontdekken, jij 
ook?

  Ook in Nunspeet is er al een TechLab. In de 
plaatsen Elburg en Zeewolde wordt op dit 
moment hard gewerkt. In beide plaatsen zal in 
het najaar ook een TechLab klaar zijn. Alleen 
in Harderwijk is er de mogelijkheid om ook je 
verjaardag te vieren in het TechLab. Voor meer 
informatie, mail: ispiekman@morgencollege.nl

Tot ziens in het TechLab Harderwijk | Ilhan 
Spiekman

www.platform-techniek.nl

Weet je wat gaaf zou zijn? Dat er een ruimte zou zijn ergens in een schoolgebouw waarin je met je klas lekker op je eigen 
manier bezig zou kunnen met techniek. Dat je bijvoorbeeld kunt werken met robots of een lasersnijder, een stopmotion video 
kunt maken, met magneten kunt bouwen of dat je een spel kunt programmeren voor onze Active Floor. En hoe gaaf zou het dan 
zijn als je niet alleen vanuit school naar die ruimte zou gaan, maar dat je er ook met je vrienden en vriendinnen heen zou kunnen om 
je verjaardagsfeestje te vieren? Dat zou zo gaaf zijn, dat we hebben besloten om zo’n ruimte te maken voor jullie.
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Scan de QR code voor de video
 ‘Hoe werkt een touchscreen’. 



In geen enkel land zijn zoveel polders als in Nederland. Er zijn verschillende type polders: 
Droogmakerijen (leeggepompte meren en moerassen) en zeepolders (leeggepompt stuk zee). 
Door grondwater dat omhoog komt en door regen, stijgt het waterniveau in de polder. 

Een gemaal pompt het water naar een hoger gelegen sloot, rivier, 
meer of zee en regelt zo het waterpeil in een polder. Eerder waren 
gemalen stoom gedreven, nu zorgen elektromotoren voor de 
beweging. 

Toen er nog geen gemalen waren, werden overal windmolens 
gebruikt om water uit de polders te pompen. Die molens waren 
niet zo krachtig als de gemalen nu. Daarom pompt elke molen 
het water een klein stukje omhoog. In zo’n molengang zie je vaak 
meerdere windmolens bij elkaar in de buurt staan. Zo werken 
de molens samen bij het drooghouden van de polder. Heel 
belangrijk, zeker omdat we door klimaatsverandering te maken 
krijgen met steeds hevigere regenbuien. Techniek zorgt hier voor 
droge voeten!

Bron: Schooltv 
Polders in laag Nederland 

Polders in laag Nederland

Hoe houden we de polders droog?

How it’s made!

Maizena proefje - water kneden
Proefje

1.   Doe het water in de kom  
vraag 1: Wat denk je dat er gebeurt als je de 
maizena bij het water doet?

2.   Doe met de ene lepel een schep maizena in 
de kom

3.   Roer met de andere lepel de maizena door 
het water

4.   Meng alle maizena lepel voor lepel met het 
wa ter

 vraag 2: Wat is er gebeurd?

5. Doe één hand in de kom

6.  Probeer een beetje mengsel uit de kom te 
pakken

7. Probeer een bal te kneden van het mengsel

8.  Houd je hand stil
 vraag 3: Wat is er nu gebeurd?
 vraag 4: Hoe denk je dat dit komt?

Irritant hè, dat je telefoon zo snel 
leeg gaat! Weet je eigenlijk wel waar 
de energie vandaan komt om jouw 
telefoon op te laden? Bekijk het eens!

Oudertalk
Als er één woord is dat we dagelijks meerdere 
keren tegenkomen, dan is het duurzaam. Je ziet 
het op producten en je hoort het in reclames op 
radio en TV. Duurzaam, wat is dat nou eigenlijk? Du-
urzaam is “weinig aan slijtage of bederf onderhevig, het milieu weinig 
belastend”, zegt het woordenboek. 

Door aandacht te geven aan duurzaamheid zijn we actief bezig met de 
toekomst, de toekomst van de volgende generatie, van onze eigen kinder-
en. Want we zien allemaal ons klimaat veranderen: de gemiddelde tem-
peratuurstijging over de afgelopen eeuw, de toename van de zwaarte en 
de hoeveelheid neerslag en de stijging van het aantal zeer warme dagen. 

Hoe houden we onze omgeving leefbaar voor onszelf en onze kinderen? 
Een belangrijke vraag en uitdaging! De wereld Water, Energie en Natuur, 
waar een deel van deze TechTalk over gaat houdt zich daarmee bezig. 
Techniek en technologie spelen daarin een cruciale rol! Ontwikkelingen 
gaan snel. Dat is mooi en heel hard nodig. Veel leesplezier gewenst.

Groet,
 Jeroen Hofstra
Bestuur Platform Techniek

K l i m a at v e r a n d e r i n g  e n  d u u r z a m e  e n e r g i e b r o n n e n
In de hele wereld zien we het weer veranderen. De gemiddelde tem-
peratuur is gestegen, de hoeveelheid regen is toegenomen en hele 
warme dagen komen vaker voor. Het is natuurlijk best lekker als je hier 
in februari al zonder winterjas kunt lopen, maar het ‘klopt’ natuurlijk 
niet. Bovendien heeft het grote gevolgen. De opwarm-
ing van de aarde zorgt o.a. voor het stijgen van de 
zeespiegel. 

Het goede nieuws is: wij hebben invloed op de toe-
komst! Want de klimaatverandering komt vooral 
door de mens. Jij kan helpen. Door bijvoorbeeld 
meer met de fiets te gaan dan met de auto, niet te 
lang te douchen, de koelkast zoveel mogelijk dicht te 
laten en overbodige lampen uit te doen. Maar vooral 
is het heel belangrijk om minder vlees en andere producten van 
dieren (zoals melk, ei, kaas en boter) te eten en minder vaak met het 
vliegtuig te reizen. Al lijkt het klein, zo kunnen we samen toch veel 
doen! 

F o s s i e l e  b r a n d s t o f f e n  o f  z o n  &  w i n d
Ook bedrijven kunnen, door hun keuzes, een groot 

verschil maken! Het grootste gedeelte van de energie 
die wij nu nog gebruiken, komt uit fossiele brandstof, 
zoals aardgas, aardolie en steenkool. Fossiele brand-
stoffen kunnen maar één keer worden gebruikt en 
bovendien: ze raken op. In 2020 heeft Machinefab-

riek VMI in Epe, op het dak van een van hun grote 
hallen, 1200 zonnepanelen geïnstalleerd. Op een 

zonnige dag in de zomer voorziet VMI door deze zon-
nepanelen in bijna de helft van hun totale elektriciteitsbehoefte. 

Een mooi voorbeeld hoe het anders kan!
 

Wil je meer filmpjes zien? 
Check: nxtv.nl/program/bliq

LEUKE WEETJES!  

Uitleg:
www.proefjes.nl/uitleg/007 Of scan de code!

I k  w e r k  i n  d e  t e c h n i e k  –  R o b b e r t  va n  d e  B e e k

Jong geleerd,oud(er) gedaan

E e n  p r a k t i j k  v e r h a a l
Op een mooie middag heb ik een ont-
moeting met Robbert (27 jr). Hij is 
stoommachinist bij het Openlucht Mu-
seum in Arnhem. Met een vrolijke lach 
op z’n gezicht stapt hij binnen: ‘Hoi, ik 
ben Robbert’. We praten over zijn werk. 
‘Haha, nee hoor, ik bestuur geen trein. Al 
denken veel mensen dat, als ze mijn ber-

oep horen’, zegt Robbert. ‘Een stoomma-
chinist bedient een stoommachine. Dat is 
een machine die werkt op stoom, zoals 
andere machines werken op elektriciteit 
of diesel’.

Op mijn vraag hoe hij zo in dit beroep is 
terecht gekomen, vertelt Robbert dat hij 
het als kind al leuk vond om in de garage 

van zijn vader te helpen. Robbert 
denkt terug: ‘Toen ik ongeveer 10 jaar 
was ben ik naar het stoomgemaal in Ni-
jkerk gegaan. De machinist vroeg aan 
mij of ik het leuk vond om kolen op het 
vuur te gooien. Robberts ogen beginnen 
te stralen bij de herinnering! “Natuurlijk 
vond ik dat onwijs gaaf’. Ik ben er daar-
na als vrijwilliger gaan werken en mocht 
steeds een beetje meer. 

‘�laat�anderen�je�
niet�vertellen�
dat�je�iets�niet�
kan,�gewoon�
proberen’.

‘Op school zat ik op het speciaal onder-
wijs, omdat ik dyslectisch ben. Zo ging 
dat in die tijd nog. Daarna ben ik naar het 
vmbo-kader gegaan en naar het mbo, 
waar ik mechatronica gedaan heb. Ik wil 
alles proberen en ben ook nog naar het 
hbo gegaan’. Robbert moet een beet-
je lachen bij de herinnering, ‘haha, dat 

bleek toch een stapje te ver, maar beter 
proberen dan later te denken ‘had ik toch 
maar, toch?’. 
Om toch even op de stoomtrein terug te 
komen, vertelt Robbert, ‘een stoomtrein 
is eigenlijk niets anders dan een stoom-
machine op wielen’. Mooi he, hoe de 
ontwikkelingen gaan! Nu moet alles zo 
duurzaam en zo ‘groen’ mogelijk. Een 
mooi voorbeeld is ontwikkeling van de 
auto: van benzine/diesel naar elektrische 
en er worden zelfs al auto’s met zon-
nepanelen ontwikkeld. Zonder techniek 
is dat allemaal niet mogelijk. 

De betaalde baan bij het Openlucht Mu-
seum heeft hij mede te danken aan zijn 
vrijwilligerswerk bij het stoomgemaal. 
Dat doet hij trouwens nog steeds. Mooi 
he, hoe dingen soms lopen! Wat vind 
jij leuk om te doen? Help jij je vader of 
moeder ook wel eens? Robberts advies 
is ‘laat anderen je niet vertellen dat je 
iets niet kan, gewoon proberen’. Volg je 
dromen!

Wist je dat...
 … de techniek om zonlicht om te zet-
ten in elektriciteit in 1839 werd ont-
dekt door de Fransman Antoine César 
Becquerel? Het duurde nog tot 1954 
voordat in Amerika de eerste goed 
werkende zonnecel werd gemaakt. 
 
… een van de eerste satellieten, de 
Vanguard 1, in 1958 al werd voor-

zien van 6 mini zonnepaneeltjes? 
De satelliet is maar 16 cm groot. Hij 
cirkelt nu nog steeds rond de aarde.  

…. de eerste World Solar Challenge 
plaatsvond in 1987? Deze 
tweejaarlijkse wedstrijd voor autoraces 
op zonne-energie gaat dwars door Aus-
tralië over een afstand van 3021 km. In 
2001, 2003, 2005, 2007, 2014, 2015 en 
2017 werd de race in de 
challenger klasse gewonnen door Nuna, 
de zonnewagen van de TU Delft. Stoer! 

…. de Solar Impulse 2 een vliegtuig is dat 
enkel op zonne-energie de wereld rond 
vliegt? Het toestel heeft al meerdere 
records gebroken. Zo vloog het van Ja-
pan naar Hawaï, een vlucht van 117 uur, 
zonder één drupje brandstof.

Robbert – 11 jaar

Robbert – 22 jaar

Kunstwedstrijd vol techniek!

Normaal gesproken zou je in deze uitgave de winnaar zien van de 
Kunstwedstrijd vol techniek! Dat is nu nog een beetje te vroeg, want 
we hebben deze wedstrijd naar juni verschoven. Op deze manier kan de 
wedstrijd toch doorgaan! Dat betekent wel dat we jullie nog niet kunnen 
vertellen wie de mooiste plaat heeft gemaakt en in de prijzen is gevallen. 
De scholen die meedoen zijn op dit moment nog volop bezig met plan-
nen maken, spullen verzamelen en uitwerken. Heel veel succes en plezier 
daarmee! We zijn zo benieuwd welke ideeën jullie rond het thema: ‘bib-
berbotjes in de ruimte’ hebben bedacht. Tot gauw!

Voor Wetenschap & Techniek gaan kinderen door heel Nederland uit groep 7 en 8 op 
vrijdag 28 mei 2021 rivieren, kanalen, beekjes en sloten onderzoeken. Op deze manier 
kunnen we zien hoe het gaat met de gezondheid van ons water. Een gezonde rivier is 
namelijk het resultaat van een gezonde leefomgeving. Hoe beter het met onze rivieren 
gaat, hoe beter het met de natuur en omwonenden rond de rivier gaat. Samen zetten 
we ons in voor gezonde rivieren! Helpt jouw klas mee met dit onderzoek?

wetenschapsknooppunten.nl/alle-scholen-verzamelen/

Het loopt gesmeerd 

Over de rode gaan

Stoom afblazen

Benodigdheden:

 100 Maizena

 75 ml Water

 Kom en lepel

Als er wrijving ontstaat, bijvoorbeeld in een draaiende machine bij een as (ron-
de staaf) die draait in een lager (soort ring), moet er olie tussen om verhitting te 
voorkomen. Wrijf maar eens in je handen, dat wordt ook warm, met water ertussen 
ontstaat dat niet. Zo werkt het ook met olie, dan ‘loopt het gesmeerd’. Het gaat dus 
goed!

De stoom die opbouwt zorgt voor druk, dat is zichtbaar op een meter. Bij te veel op-
gebouwde druk, gaat  de meter over de rode (waarschuwings)streep  en dan is het 
oppassen geblazen: een ketel kan ontploffen. 

Als de keteldruk ‘over de rode’ gaat op de meter, moet er stoom worden afgebla-
zen om zo de druk terug te brengen naar normaal. Heb je dat zelf ook wel eens, 
dat je stoom moet afblazen? Grappig hè, deze spreekwoorden komen gewoon uit 
de techniek.

De Bliq van Guido en 
Henri op zonne-energie



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

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

Contactpersoon 
Jolanda Overdijk 
info@platform-techniek.nl

Platform Techniek Noordwest-Veluwe is een regionale 
organisatie waar onderwijs, ondernemers en overheid 
de krachten bundelen om techniek in onze regio een 
boost te geven. Daarnaast hebben wij een nauwe 
samenwerking met Belevingscentrum BITT en  
De Techniek Academie in Harderwijk.

Met dank aan o.a. Corina Besteman (VMI Group) voor 
haar input en Inzpire design & communicatie voor het 
ontwerp van deze TechTalk.

De mensen die in 
deze wereld werken, 
houden zich bezig 
met vragen als: waar 
gaan we bouwen, 
hoe beschermen we 
de natuur en hoe 
komen we van A 
naar B.

Wat doe je in deze wereld?

Ontdek de 7 werelden van 
Techniek

Activiteiten van Platform Techniek zijn: 

Kunstwedstrijd (groep 7), Techniek in Beeld 
(VMBO klas 1), Girlsday (10-15 jr.), 
Bedrijfsbezoeken op aanvraag (bovenbouw 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs), TechTalk 
enz. Daarnaast heeft Platform Techniek een ‘aan-
jaag-functie’ en initieert zij projecten om techniek 
op de kaart te zetten in de regio.

www.platform-techniek.nl
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Winnaar RebusTechTalk #14
Alle leerlingen van groep 8b van de Alfons Ariens Harderwijk heb-
ben de rebus van TechTalk #13 opgelost!

Oplossing: Door ict kunnen we veel thuis regelen en hoeven we niet 
te reizen.

Deze juiste oplossing is beloond door een heerlijke slagroomtaart. 
Oswald Broeksema, De Techniek Verbinder, kon de taart in decem-
ber nog net bezorgen. Het zorgde voor een gezellig én lekker mo-
ment!

Weet jij wat hier staat?
Mail je oplossing voor vrijdag 18 juni naar info@platform-techniek.nl en zet in het onderwerp ‘oplossing 
TechTalk14’.  Vermeld ook jouw naam, in welke klas en op welke school jij zit. Misschien trakteer jij jouw klas 
straks wel op een mega lekkere slagroomtaart!

REBUS

Onze waterhuishou-
ding op peil houden, 
natuurlijke energie-
bronnen ontwikke-
len of afvalwater 
reinigen. In deze 
wereld zijn mensen 
hard bezig onze 
omgeving leefbaar 
te houden. 

Bedenk jij straks een 
nieuwe app voor je 
mobiel die nóg beter 
checkt of we gezond 
genoeg leven? Of 
die misschien zelfs 
ons leven redt? Help 
je mee aan het bou-
wen van robots die 
een operatie uitvoe-
ren? Of maak je een 
onzichtbare beugel 
die in no-time je 
tanden rechtzet? 

Deze wereld is een 
serieuze speler in 
onze economie 
geworden. Compu-
tergames worden 
wereldwijd gespeeld 
en wie kan nu nog 
zonder zijn Smart-
phone? 

Dankzij deze wereld 
is er inzicht in de 
voedselproblema-
tiek en welvaarts-
ziektes. Maar ook 
worden nieuwe 
smaken en produc-
ten ontwikkeld.

Snelle jongens en 
meisjes en spannen-
de deals, deze we-
reld draait om grote 
bedrijven, handel 
en wereldwijde 
transacties. Met 
digitale veiligheid als 
belangrijk thema.

De mensen die in 
deze wereld werken, 

houden zich bezig 
met vragen als: waar 

gaan we bouwen, 
hoe beschermen we 

de natuur en hoe 
komen we van A 

naar B.

Innovatie is het 
toverwoord in deze 

wereld, want je 
moet alles en ieder-
een altijd een stap 
voor zijn en altijd 
nieuwsgierig zijn 

naar wat je op het 
eerste oog niet ziet. 
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Water, energie en natuur... ze leken altijd vanzelfsprekend. Water kwam uit de kraan. Natuur, dat was er gewoon. En energie? Daar deed je slimme dingen mee, zoals je huis verwarmen. 
We willen de planeet niet vervuilen, willen ook over dertig jaar nog natuur om ons heen hebben, maar we hebben een maatschappij opgebouwd die niet meer zonder energie kan. De 
uitdaging is dus nieuwe (schone) energiebronnen zoeken. Voornamelijk natuurlijke energiebronnen. (Groene energie). Mensen uit deze wereld zijn bezig de planeet leefbaar te maken/
houden en de natuur optimaal te gebruiken met wat het ons te schenken heeft. De wereld van Water, Energie & Natuur zorgt voor de toekomst! Doe je mee?

In deze wereld ben je onder andere bezig met waterwerken en sluizen en alles wat bij water hoort. Zoals zorgen dat 
het waterpeil goed blijft, want met te weinig water hebben we niks te drinken en met teveel water zou Nederland er 
niet meer zijn. 

Laat ons weten wat jij van de TechTalk vindt! 
Win één van de vijf leuke prijsjes: en bouw 
je eigen ventilator op zonne-energie.

Scan de QR code en doe mee! 


