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W e e r  n a a r  s c h o o l
‘Hoezo veranderde dat alles, vertel eens?’ 
Veerle vertelt enthousiast verder: ‘Tijdens die cursus heb ik veel 
vragen gesteld aan de smid, bijvoorbeeld welke opleiding je 
moest doen om smid te worden. Het bleek dat er geen opleiding 
smid is. Na wat zoekwerk, wat dan het dichtst in de buurt zat, 
kwam ik uit bij de opleiding Constructie. Ik ben toen naar de 
Open Avond van de dichtstbijzijnde school gegaan: de Techniek 
Academie in Harderwijk. Het mooie van de Techniek Academie 
is dat je drie dagen werkt en twee dagen op school leert en 
meteen geld verdient. Ik ben toen gestopt met werken en 
gestart met de opleiding constructie.‘

‘Constructie wat houdt dat in?’ Veerle legt uit: ‘Bij constructie, 
ook wel metaalbewerking, leer je lassen, zagen, boren, meten, 
tekeningen lezen en onderdelen in elkaar zetten. Je werkt met 
verschillende materialen, zoals: staal, aluminium, brons en 
roestvrijstaal (rvs). Het is heel afwisselend.’

‘Hoe vond je de opleiding?’ Veerle: ’Ik vond het gelijk leuk, ook 
omdat het voor mij allemaal nieuw was. De meeste jongens uit 

ONTWERP, PRODUCTIE & WERELDHANDEL

mijn klas hadden op de middelbare school al een 
paar uur in de week techniek gehad. Voor mij was 
het was onbekend, maar wel superleuk.’ 

L e u k e  k l a s ,  l e u k e  d o c e n t e n
‘Had je ook meisjes in je klas?’ Veerle lacht: 
‘Haha, nee, helemaal niet. Toen ik begon was ik 
het enige meisje op de hele school. Later kwamen 
er nog een paar meiden bij op de opleiding 
Mechatronica.’ 

‘Hoe vond je dat?’ Veerle: ‘Ik had een hele leuke 
klas en leuke docenten. Ik vond het prima, geen 
probleem.’ 

‘Je hebt je opleiding inmiddels afgerond. Wat 
doe je nu?’ Veerle: ‘Ik werk bij een smederij 
en voel me daar helemaal thuis. Ons bedrijf 
levert veel maatwerk. Ik ga met een collega naar 
een klant, daar gaan we inmeten en terug op 
het bedrijf maken we wat de klant wil. Daarna 
plaatsen we het dan weer thuis bij de klant. Dat 
is tof, want ik ben van het begin tot het einde 
bij een klus betrokken. We maken: deuren, 
trapleuningen, complete trappen, kasten, open 
haarden en hekken.’

‘En smeden, waar alles mee begonnen is, doe 
je dat ook?’ Veerle geeft aan dat ze dat nog 
moet gaan leren. ‘Dat krijg ik van het bedrijf 
aangeboden. Al blijf ik ook het constructiewerk 
doen. Ik wil het combineren, het is allebei leuk’.

www.platform-techniek.nl

‘Tijdens mijn middelbare school (vmbo) had ik een bijbaantje in een bloemenwinkel en na mijn examen kon ik daar 
blijven werken’, vertelt Veerle. “Ze vroegen of ik nog een aanvullende opleiding wilde doen, dat heb ik gedaan en ik ben 
geslaagd. Daarna heb ik een paar jaar met plezier in de bloemenwinkel gewerkt. Tot het moment dat ik voor Sinterklaas 
een cursus smeden kreeg. Ik wilde dat al heel lang doen en dat cadeau veranderde alles!’

TE A LH KCT

Een sinterklaascadeau dat 
alles verandert

‘Zodra ergens 1 
vrouw werkt, 
is het geen 
mannenwereld 
meer’.

B e n  j e  n i e t  b a n g  d at  j e  v i e z e  h a n d e n  k r i j g t ?
‘Nee, daar heb je toch zeep voor!’

LEES snel verder op 

de volgende bladzijde >

SPECIAAL VOOR JOU!
Voor leerlingen van groep 7 en 8

Veerle bezig met 
bladgoud plakken
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G e w o o n  p r o b e r e n
‘Geen spijt dus van de overstap van 
bloemen naar techniek?’ Veerle 
schudt haar hoofd: ‘Nee helemaal 
niet! Tegen andere meisjes zou ik 
willen zeggen: probeer het een 
keer en laat je niet tegenhouden. Ik 
werd juist gemotiveerder en wilde 
bewijzen dat ik het kon. Zo heb ik de 
opleiding zelfs versneld afgerond: in 
2 jaar in plaats van 3 jaar.’

‘Ik zie dat je plezier hebt in wat 
je doet, dat is het belangrijkste, 
toch?’ Veerle: ‘Ja ik vind mijn 
werk reuzeleuk en ben mijn 
ouders super dankbaar voor het 
Sinterklaascadeau, waardoor ik mijn 
droombaan heb gevonden in de 
techniek!’

De Vans-sneaker is een bekende sportschoen. De kans is groot dat jij zelf een 
paar van deze schoenen hebt en ze graag draagt. Wist je dat Vans worden 
gemaakt op de traditionele manier. Dat betekent dat ze dat al zo doen vanaf 
het begin, in 1966. Daarvoor worden speciale technieken gebruikt. Elk 
jaar produceert het Amerikaanse bedrijf ongeveer 70 tot 85 miljoen paar 
schoenen over de hele wereld.

Wil je zien hoe de Vans worden gemaakt?  Scan de QR 
en bekijk het leuke productiefilmpje van de Vans. Vans – 
sneakers of bekijk het via de link 
https://www.youtube.com/watch?v=_R-BD2DY46I

1 Het ruwe rubber wordt verwarmd, waardoor het hard wordt (dat   
 heet vulcaniseren) en dan wordt het rubber samengeperst.

2 Elke schoen krijgt zijn eigen uitgesneden zool. Die wordt verhit om er   
 het bekende wafelpatroon in te persen.

3 De schoen krijgt zijn bekende strepen en daarna worden de veters   
 erin gedaan.

4 De boven- en onderkant van de schoen worden aan elkaar gemaakt.

5 Hij wordt in vorm gebracht.

6 Tot slot krijgt hij het bekende Vans label.

Vans Sneakers

VANS SNEAKERS

Dit zijn de stappen van het productieproces 
in het kort:

How it’s made!

PROEFJE
AANTREKKELIJK BLIKJE

Proefje

1.   Blaas de ballon op

2.   Knoop de ballon dicht

3.   Leg het blikje voor je op tafel
 vraag 1: Wat denk je dat er   
 gebeurt als je de ballon naast het  
 blikje houdt?

4.   Wrijf met de ballon over je haar

5. Doe één hand in de kom

6.  Houd de ballon naast het blikje, 
niet ertegenaan 

 vraag 2: Wat is er gebeurd?
 vraag 3: Hoe denk je dat dit   
 komt?

Uitleg:
www.proefjes.nl/antwoordblad/136 Of scan de code!

Benodigdheden:

  Ballon

  Leeg blikje frisdrank

  Gladde tafel

  Droog haar

  10 minuten

Weet jij eigenlijk wel hoe een 
richtingaanwijzer van de auto 
werkt? Bekijk het eens!

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

De BLIQ van Marten en 
Matthijs

Girls’ Day Donderdag
7 april 2022

Misschien wil jij wel door het verhaal van Veerle ook meer weten wat 
techniek inhoudt? Dan is meedoen aan Girls’Day een goed idee! Geef 
het door aan jouw juf of meester. Hij/zij kan dan een mailtje sturen 
naar info@platform-techniek.nl en jou (met misschien ook wel andere 
meisjes uit jouw klas) hiervoor opgeven. Platform Techniek werkt nauw 
samen met VHTO en zorgt voor onze regio voor het verbinden van 
bedrijven aan scholen, zodat je op bezoek kunt gaan bij een bedrijf bij 
jou in de buurt. Wie weet ontdek jij dan, net als Veerle, dat je techniek 
wel heel erg leuk vindt! 

Girls’ Day is bedoeld om meisjes tussen de 10 en 15 jaar kennis te 
laten maken met én te enthousiasmeren voor bèta, techniek en IT. 
Meisjes kunnen deelnemen aan interessante activiteiten, maken kennis 
met vrouwelijke medewerkers en leren meer over bèta/technische 
werkzaamheden. 

3D-geprint gebouw
In Suzhou in China is met een 3D-printer van 40m lang, bijna 7m 
hoog en 10m breed een appartementsgebouw neergepoot van 
5 verdiepingen en een villa met een oppervlakte van 1100 m2. 
Het gebruikte basismateriaal was een mengeling van gemalen 
puin en industrieafval, vermengd met sneldrogend cement en 

een verharder. Het gebouw, geproduceerd 
uit holle, losse elementen werd ter plaat-
se gemonteerd, verstevigd met staal en 
geïsoleerd. De bouwonderneming gaat in 
de toekomst ook bruggen en wolkenkrab-
bers printen!

Wist je dat?
Je staat er vast 
nooit bij stil 
dat veel drank-
flessen in een 
vulmachine - een 
soort draaimolen 
- worden gevuld. 
Dit gaat ontzettend snel. Bij flessen is de 
snelheid ongeveer 40.000 flessen per uur.

... en wist je dit ook?
Er ook machines zijn die koekjes bakken. Er 
komen super veel koekjes tegelijk van zo’n 
productieband. Gelukkig hoef je die niet al-
lemaal tegelijk op te eten. Ze worden daar-
na netjes verpakt in kleine hoeveelheden 
om te verkopen in b.v. de supermarkt.

Vervolg verhaal Veerle

Veerle met haar broertje Karel
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Finale Kunstwedstrijd 2021 

Kunstwedstrijd 
vol techniek 2022

1e plaats
de Morgenster uit Nunspeet
Woensdag 23 juni was de finale van de Kunstwedstrijd 2021 met 
het thema ‘Bibberbotjes in de ruimte’. Wat was het een feest in 
het theater van het C.C.N.V. in Harderwijk. De leerlingen van de 
3 overgebleven scholen mochten op een echt podium hun kun-
sten opvoeren. De jury, aangevuld met ere-jury lid wethouder 
Companjen van Harderwijk, had de lastige taak om te bepalen 
op welke plaats de groepen zijn gekomen. Complimenten aan 
alle leerlingen voor hun inzet.

De kunstwedstrijd vol techniek is een vrolijke happening en een 
combinatie van techniek en kunst, speciaal voor leerlingen van 
groep 7 (of combigroep 7/8). Zo kan ook jij ontdekken hoe leuk 
techniek kan zijn! Jullie gaan als klas met elkaar aan de slag en 
werken samen aan de opdracht. Een leuke manier om te ont-
dekken waar je goed in bent. Enkele enthousiaste reacties van 
leerlingen van vorig jaar zijn: ‘ik wist niet hoe leuk techniek kon 
zijn’, ‘leren werken met de machines vond ik gaaf’ en ‘we heb-
ben samen echt iets heel moois gemaakt.’

Het thema is ‘Neem ons mee op citytrip’. Jullie kiezen met je 
klas een stad (ver weg of dichtbij) en gaan samen nadenken 
welke herkenbare gebouwen, monumenten of andere objecten 
in die stad staan. Jullie kiezen minimaal 3 herkenbare gebou-
wen, monumenten of objecten die jullie gaan namaken op de 
plaat. Beweging en verlichting is natuurlijk onderdeel van ju llie 
kunstwerk vol techniek. Geluid is ook heel leuk, gaan jullie die 
uitdaging aan? Daarnaast maken jullie ook een creatief ver-
slag hoe het kunstwerk tot stand is gekomen (bijv. vlog, video,  
powerpoint of prezi).

Elke deelnemende groep krijgt van ons een houten plaat en gaat creatief aan de slag 
met het thema. Natuurlijk zit het kunstwerk vol techniek en wordt er zoveel mogelijk 
gemaakt van oude materialen, die je opnieuw gebruikt. Recyclen is een belangrijk on-
derdeel van deze wedstrijd. Denk bijvoorbeeld aan oude apparaten, waar je onderde-
len van kunt hergebruiken, blikjes ed. 

De voorbereiding doe je op jouw school, 
de uitwerking in een technieklokaal van 
een middelbare school bij jullie in de 
buurt. Voor de uitwerking krijg je 2,5 uur 
de tijd. Dit mag met de hele klas, maar 
dat hoeft niet die keuze is aan jullie.  

Jouw juf of meester heeft bij deze Tech-
Talk een formulier ontvangen met daarop 
alle verdere gegevens voor jullie aanmel-
ding. Lijkt het jou leuk om mee te doen? 
Overleg dan met jouw juf of meester 
en vraag of ze een mailtje sturen naar:  
info@platform-techniek.nl. Natuurlijk zijn er 
ook hele mooie prijzen te winnen.

3e plaats2e plaats
Admiraal van Kinsbergen-
school uit Elburg

Daltonschool Innova uit 
Elburg

1
2

3

1
2

3

1
2

3

Oudertalk
Heb je deze zomer ook zo genoten van 
de Olympische Spelen? De winst van 
Sifan Hassan op de 10 km. hardlopen staat 
vast nog in je geheugen gegrift. Naast het vele 
trainen dat deze atleten doen, speelt ook hun sportuitrusting 
een heel belangrijke rol. De schoenen van hardlopers kunnen het 
verschil maken. Daarom staat de techniek op dit vlak nooit stil. 
Het ontwerp van een loopschoen of een fiets, wordt telkens ver-
beterd. Zo worden de resultaten ook steeds beter. 

De wereld Ontwerp, Productie & Wereldhandel staat in deze 
TechTalk centraal. In deze wereld bedenken, ontwerpen, maken 
en verkopen we producten en diensten die de wereldeconomie 
draaiende houden. Bij How it’s made, lees je in deze TechTalk 
hoe sneakers worden gemaakt. Daar komt heel wat techniek bij 
kijken. Hoewel je zoon of dochter op dit moment waarschijnlijk 
meer geïnteresseerd is in merk en look, is zeker dat we in deze 
wereld niet meer zonder techniek kunnen.  We moeten erop kun-
nen vertrouwen. Daarom is het zo belangrijk dat we onze jeugd 
bekend maken met techniek en een mogelijke baan in de techniek.

Groet,
 Jeroen Hofstra
Bestuur Platform Techniek

EN WIST JE DIT OOK?
Nederland bekend staat om de bloemen? Niet alleen om de bloemen-
velden, maar wij hebben ook de grootste bloemenveiling ter wereld. 
Bij Royal FloraHolland schrikken ze niet van grote getallen: 4.500 werk-
nemers zorgen ervoor dat 90% van alle bloemenhandel goed verloopt 
en wereldwijd levert dit bedrijf wel 250.000 banen op. Check de video!

Opdracht

De uitwerking
Meedoen
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Contact
Deze TechTalk 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 de verschillende TechLabs in de regio 
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

Mens & 
Medisch

Lifestyle &
 Design

Voeding & 
Vitaliteit

Market &
Money

Mobiliteit & 
Ruimte

Science & 
Exploration

Water, 
Energie & 

Natuur

Winnaar RebusTechTalk #14
En de winnaar is... Eline Davelaar uit groep 7 van de Eben-Haëzer-
school uit Elspeet. Zij en haar klas hebben lekker gesmuld van de 
heerlijke taart. Goed gedaan. De oplossing van de rebus is: 

Duurzame energie van wind, zon en water is belangrijk voor 
onze toekomst!

Wil jij ook met je klas zo’n lekkere taart winnen? Los de rebus 
hiernaast op en mail je oplossing door. Wie weet staan jullie dan 
de volgende keer op deze plaats in de TechTalk!

Weet jij wat hier staat?
Mail je oplossing voor vrijdag 10 december naar info@platform-techniek.nl en zet in het onderwerp 
‘oplossing TechTalk15’.  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

In de wereld van 
Energie, Water & 
Veiligheid werken 
mensen met tech-
nische kennis hard 
aan het oplossen 
van de problemen 
van onze aarde zoals 
luchtvervuiling, en de 
gevolgen van het ver-
anderende klimaat. In 
deze wereld zet men 
zich in voor het veilig 
en gezond houden 
van de aarde, het 
milieu en onszelf.

In de wereld van 
Mens & Gezond-
heid draait alles om 
mensen beter en 
gezonder te maken. 
Mét behulp van de 
nieuwste technische 
toepassingen. In deze 
wereld werkt men 
aan het ontwerpen, 
maken, onderhou-
den en bedienen van 
medische apparaten 
en hulpmiddelen.

In de wereld van 
Digitaal, Media & 
Entertainment rea-
liseert iedereen zich 
dat bijna alles in ons 
dagelijks leven ver-
loopt via mobiel of 
computer. En dat we 
op allerlei manieren 
steeds meer digitaal 
met elkaar verbon-
den zijn. Dat bete-
kent wel dat dit veilig 
moet kunnen: volop 
werk voor digi-speci-
alisten dus.

In de wereld van Voe-
ding & Natuur is de 
grote uitdaging om 
de steeds groeiende 
wereldbevolking van 
genoeg en gezond 
voedsel te blijven 
voorzien. Én tegelij-
kertijd te zorgen dat 
het in balans met 
de natuur gebeurt. 
Hier draagt iedereen 
bij aan een betere 
wereld.

In deze wereld be-
denken, ontwerpen, 
maken en verkopen 
we producten en 
diensten die de we-
reldeconomie draai-
ende houden. Om 
alles op te slaan en 
te vervoeren zijn 
mega-magazi jnen, 
vliegvelden en ha-
vens nodig. Mét alle 
techniek die daarbij 
komt kijken, zoals 
robothijskranen die 
containers op sche-
pen laden. Goederen 
en geld gaan de hele 
wereld over. 

Wereldwijd moeten 
we met steeds meer 
mensen wonen, wer-
ken en ons verplaat-
sen in een krappe 
ruimte. In de wereld 
van Wonen, Werken 
& Verkeer wordt aan 
deze uitdaging voor 
de toekomst gewerkt.

In de wereld van Hi-
tech & Science wordt 
voortdurend naar de 
grenzen van techniek 
gezocht. En is het de 
uitdaging om daar 
zelfs overheen te 
gaan. In deze wereld 
werkt iedereen aan 
nieuwe ideeën die 
de wereld kunnen 
veranderen.

Mens & 
Gezondheid

Digitaal, 
Media &      

Entertainment

Voeding & 
Natuur

Ontwerp, 
Productie & 

Wereldhandel

Wonen, 
Werken & 

Verkeer

Hi-tech & 
Science

Energie, 
Water & 

Veiligheid

Welkom in de wereld van Ontwerp, Productie & Wereldhandel! Ontwerp jij de coolste sneaker met behulp van een 3D-printer? Of zorg jij ervoor 
dat die wereldwijd wordt geproduceerd? Daarna worden ze supersnel met een drone thuisbezorgd. En betalen? Dat gaat natuurlijk gewoon 
online, via je mobiel. Daarvoor is ook een goede beveiliging van al dat (digitale) geld nodig. We willen natuurlijk wel dat onze betalingen bij de 
juiste mensen terechtkomen. Op techniek moeten we in deze wereld dus echt kunnen vertrouwen. Er zijn bijvoorbeeld mensen nodig om slimme 
en veilige betaalapps te bouwen. Of om robots te bouwen die de producten in het magazijn van een internetwinkel verzamelen. Zo draag jij je 
steentje bij aan de handel over de hele wereld. 

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! 
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