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Va n  p r i n t p l a at  n a a r  c h i p 
Een printplaat zit in je tv, wasmachine en bijvoorbeeld een 
magnetron. 

Op een printplaat zit een ingang en een uitgang waartussen 
bepaalde signalen doorgegeven kunnen worden. In het 
middenstuk, waar je allemaal hele kleine gesoldeerde lijntjes 
ziet, wordt van alles gedaan en daarna gaat er iets uit. 
Het wordt onderweg warm en daardoor zitten er koelgedeelten 
op. Anders blaast het zichzelf op. In het middenstuk van die 
printplaat zitten heel veel functies. Als je die bij elkaar optelt, 
zorgt de printplaat voor een functie van het apparaat.

Een magnetron, als voorbeeld, is best groot en binnenin heb je 
nog wel wat ruimte voor een printplaat. 

Als je nu een heel klein apparaat hebt waar geen printplaat in 
past dan moet je iets nieuws verzinnen om het te verkleinen. 
Erop solderen kan niet meer want je kunt er niet meer bij met je 
soldeerbout.

WAT  M O E T  J E  D A N ?
Je moet na gaan denken over een oplossing. Hier kan de 
wetenschap bij helpen en dan kom je terecht in hightech. 
De oplossing van nu is om spoortjes te leggen met draadjes 
of streepjes met behulp van licht. Dat heet lithografie. Op 
het printplaatje ligt een laagje dat lichtgevoelig is en met een 
dia afdruk maak je dan spoortjes, laag voor laag. Met deze 
techniek kun je steeds kleinere printplaatjes maken tot wel 
3 of 4 nanometer. 1 nanometer is 1 miljoenste deel van een 
millimeter. Het is nodig om zo klein te werken om te zorgen dat 
de printplaat klein genoeg is zodat alle functies in een apparaat 
zoals een mobiele telefoon passen en het goedkoop genoeg 
wordt dat mensen het nog kunnen kopen.

Het licht dat nodig is om de draadjes of streepjes te zetten, 
komt niet door zomaar een lamp. In Nederland is hiervoor een 

speciale manier van licht maken uitgevonden. In Nederland 
hebben we als een van de weinige landen in de wereld alle 
machinebouw die nodig is om chips te maken. Ons land is 
marktleider in de wereld van machines in de chipindustrie. Als 
we dat in Nederland niet zouden doen dan worden er geen chips 
gemaakt. Kon je ook niet gamen.... 

Er zijn in Nederland veel bedrijven bezig met hightech. High 
Tech NL is een vereniging die de industrie en wetenschap bij 
elkaar brengt om samen te werken en nieuwe technologieën 
te delen. Onderzoek en uitvindingen kosten veel tijd en geld. In 
Nederland heeft de overheid het Nationaal Groeifonds opgericht 
waardoor onderzoek, ontwikkeling en vernieuwing mogelijk 
wordt gemaakt.

WAT  I S  T E C H N I E K?
Langs de snelweg of op het industrieterrein zie je veel grote 
blokken van gebouwen staan. Je vraagt je misschien wel eens 
af wat daarin zit. Vaak zijn dit de bedrijven die deze hele mooie 
dingen maken. Bedrijven die allemaal bezig zijn met techniek. 
De manier waarop zie je aan de buitenkant van een bedrijf vaak 
niet.

S A M E N W E R K E N
De slogan van High Tech NL is: Nobody is perfect, but a team 
can be! In het Nederlands: Niemand is perfect, maar een team 
kan dat wel zijn. Hightechindustrie is de meest fantastische 
vorm van samenwerken in teamverband, net als in topsport. 
Je hebt bedenkers van iets nodig, je hebt mensen nodig die de 
uitvinding gaan maken, je hebt mensen nodig die de onderdelen 
voor de uitvinding gaan maken en de training verzorgen. 
Door samen te werken kunnen mensen elkaar verder helpen 
in het uitvinden en maken van nieuwe dingen. Net als je in een 
voetbalteam samenwerkt om de doelpunten te maken, en daar 
draait het allemaal om. Heb jij al eens nagedacht welke taak het 
beste bij jou zou passen?

Weet jij wat een chip is? Nee, we bedoelen hier niet die chips in een zak die je lekker weg kunt knabbelen. We hebben 
het dan over de chips in apparaten. Deze chips zijn de ‘hersenen’ van apparaten en die zitten tegenwoordig bijna overal 
in: van computers tot smartphones, van wasmachines tot auto’s. 

Nederland chip land!



Deze wereld van techniek levert leuke gesprekken op. Probeer maar eens: Hoe 
spreek je het uit in Nederland?  
Het is Engels en Nederlands tegelijk: high tech (of hoogwaardige technologie). 
Op de website van Jet-Net staan de 7 werelden waar we mee werken. Hier 
wordt het als hi-tech geschreven maar ook zie je hightech. Als je online zoekt 
naar het woord hi-tech of hightech zul je ontdekken dat er verschillende 
schrijfwijzen zijn maar de betekenis hetzelfde is. Het woordenboek Van 
Dale verwijst de woorden naar elkaar en op Wikipedia staan nog meer 
schrijfmogelijkheden. Het gaat om technologie die met of volgens de nieuwste 
mogelijkheden of inzichten is gemaakt. Toptechnologie.

Om deze TechTalk te kunnen maken, hebben we een aantal hightechbedrijven, 
de branchevereniging en de tech/sciencelabs gevraagd inzicht in deze wereld 
te geven waar we, vaak onbewust, elke dag mee te maken hebben. Hartelijk 
dank voor jullie bijdrage!  
Vanaf de volgende TechTalk zullen alle werelden in elke uitgave een eigen plek 
krijgen. Wil je meedenken over kopij in de wereld waarin jouw bedrijf werkt? 
Laat het ons weten en stuur een bericht naar projecten@platform-techniek.nl.

Groet,
Jeroen Hofstra
Bestuur Platform Techniek Noordwest Veluwe

Wist je dat als je een berichtje of video verstuurt via je mobiele 
telefoon, hele kleine microchips in het binnenste van je telefoon 
hard voor jou aan het werk zijn? Ze verwerken jouw tekst, foto’s en 
video’s en versturen je bericht via het internet naar je vrienden en 
vriendinnen. En ondertussen houden ze ook nog al je andere apps in 
de gaten.

E e n  d i g i ta l e  w e r e l d  v o l  m e t  m i c r o c h i p s
Alle digitale apparaten die we elke dag gebruiken – en dat worden 
er steeds meer: wereldwijd nu ongeveer 27 miljard – bevatten 
kleine microchips met miljarden elektronische schakelingen die het 
mogelijk maken om ingewikkelde softwareprogramma’s uit te voeren 
en data te verwerken. Moeilijk om je voor te stellen, maar zonder 
microchips zouden er geen computers, telefoons of internet bestaan. 

Maar hoe worden microchips eigenlijk gemaakt, en welke rol 
speelt ASML daarbij? Bij ASML in Veldhoven maken ze de machines 
waarmee grote bedrijven zoals Samsung, Intel en TSMC hun 
microchips kunnen maken. Ze lopen hiermee in de wereld voorop, 
dus de kans is erg groot dat je nu technologie gebruikt die voor een 
deel op machines van ASML is gemaakt.

L i t h o g r a f i e  –  h e t  p r i n t e n  va n  m i c r o c h i p s
Het maken van een chip is best ingewikkeld – daar moet je 
heel wat stappen voor zetten. ASML maakt machines voor een 
belangrijke stap: lithografie. Bij lithografie wordt een patroon van 
chiponderdelen met behulp van licht en chemisch etsen ‘geprint’ 
op een zogenaamde ‘wafer’ (spreek uit: ‘wefer’), een dunne schijf 
van silicium (zie foto). Het is net alsof je met een kopieermachine 
een ingewikkeld patroon op papier afdrukt – hoe preciezer het 
lithografieproces is, hoe kleiner de uiteindelijke microchip kan zijn.

Bij details op een microchip gaat 
het om nanometers – miljoensten 
van een millimeter. Om een idee te 
geven: met de nieuwste, grootste 
machines van ASML kun je lijntjes 
op chips printen die maar een paar 
nanometer breed zijn. Om een idee 
te geven: een papieren bladzijde of 
een mensenhaar is tussen 80.000 
en 100.000 nanometer dik! 

K l e i n e r ,  s n e l l e r ,  b e t e r ,  g o e d ko p e r
Bij ASML zijn ze elke dag bezig – wereldwijd met ongeveer 32.000 
mensen – om hun chipmachines te vernieuwen en verbeteren, 
zodat steeds slimmere microchips nog sneller, goedkoper en 
energiezuiniger gemaakt kunnen worden. En dat betekent dat jij 
straks nog mooiere filmpjes nog sneller kunt versturen!

de digitale wereld van 
microchips in Nederland

Zeker radars die op marineschepen 
komen, mogen geen fouten maken en 
moeten wel 15 jaar mee kunnen. Dat 
betekent dat je niet zomaar een nieuwe 
radar maakt. 

De militairen komen dan naar Thales 
en vertellen wat de radar over 15 jaar 
moet kunnen doen. Zij weten precies 
wat voor dreigingen er in de wereld op 
hen afkomen. De mensen van Thales 

gaan dan samen met knappe koppen 
van universiteiten nadenken hoe ze dat 
dan het best kunnen doen en doen dan 
vaak nieuwe uitvindingen om te zorgen 
dat de radar beter, nog beter en het 
allerbest wordt. Dat doen ze soms met 50 
mensen samen die allemaal van een heel 
specifiek onderdeel heel veel verstand 
hebben. Mensen die verstand hebben 
van materiaal, van warmte en koeling, 
van computers, van software maar ook 

mensen die weten hoe de radar later 
schoongemaakt moet worden. Over alles 
wordt nagedacht. Ze vergaderen dus 
veel en drinken daarbij heel veel koffie. 
Nadat ze samen een ontwerp hebben 
gemaakt wordt dan eerst getest. Hier 
worden dan vaak veel fouten ontdekt 
en weer verbeterd. Fouten maken is 
niet erg omdat je er heel veel van kan 
leren. Bij Thales maken ze die fouten 
liever in het ontwerpproces dan dat ze 
foute producten leveren. Daarom kan 
de ontwikkeling van een nieuwe radar 
soms wel 10 jaar duren. Als het eerste 
prototype dan klaar is, wordt het soms 
wel drie jaar getest voordat het aan boord 

van een schip wordt geplaatst. Je kan er 
dan ook op vertrouwen dat het werkt.

Hoe wordt een radar gemaakt?
How it’s made!

H i g h t e c h b e d r i j f  m a a k t  …

2000 kilometer ver kijken
Wat zou jij doen als je 2000 kilometer 
ver kan kijken? Waar zou je het voor 
gebruiken? Bij het hightechbedrijf Thales 
in Hengelo zijn ze wereldkampioen in het 
maken van radars. Ze maken daar radars 
waarmee je drones, vliegtuigen, raketten 
en satellieten kunt bekijken. 

Deze radars worden op schepen of op 
land geplaatst om het luchtruim en 
de atmosfeer in de gaten te houden. 
Zo ziet de luchtverkeersleiding waar 
de vliegtuigen vliegen en of er geen 
botsingen in de lucht plaatsvinden. 

Op schepen worden ze gebruikt om 
te kijken waar andere schepen zich op 
zee bevinden. Deze informatie van die 
radars wordt gebruikt om ons lucht- en 
waterverkeer veilig te houden, om te 
kijken welke satellieten boven ons land 
overvliegen maar ook om in het geval 
van oorlog een vijandige raket op tijd 
te detecteren en uit de lucht te kunnen 
schieten. 

2000 kilometer is best ver. Als je in 
Apeldoorn staat, betekent dat dat je tot 
Marokko kan kijken. Zulke satellieten 
vliegen vaak zo’n 300 kilometer hoog 

boven de aarde en hebben een snelheid 
van 28.000 (!) kilometer per uur – dat 
is 7,8 kilometer per seconde. Met die 
snelheid is het natuurlijk belangrijk om 
iets van ver aan te zien komen omdat ze 
voor je het weet over je heen vliegen.

D e  g e s c h i e d e n i s
Met de uitvinding van het vliegtuig was 
het leger al snel geïnteresseerd om iets 
te ontwikkelen om vliegtuigen te zien 
aankomen. Naast dat mensen natuurlijk 
met verrekijkers op uitkijkposten stonden 
uit te kijken, werden er toen ook een 
soort grote oren uitgevonden waarmee 
mensen heel goed konden luisteren 
of en uit welke richting er vliegtuigen 
aankwamen. Dat het er best raar uitzag 
deed er niet toe, mensen waren in staat 
om vroeg te waarschuwen dat de vijand 
er aan kwam.

Later ontdekte men dat radiosignalen 
die in de lucht werden verzonden, 
terugkwamen als ze tegen een vliegtuig 
aankwamen en verder gingen als er niets 
was. Met deze techniek van zenden en 
ontvangen werden de eerste radars 
uitgevonden. 

S t e e d s  k l e i n e r  v o o r  d i c h t-
b i j
Radar wordt niet alleen gebruikt op hele 
grote afstanden. Ook voor heel dichtbij. 
In moderne auto’s zitten heel veel kleine 
radartjes. Deze kleine radartjes (je koopt 
er 4 voor 25 euro) zitten in de bumper 
om te kijken of je vader of je moeder bij 
het inparkeren niet tegen een paaltje of 
een andere auto aanrijdt. Het radartje 
kijkt of er iets in de buurt van de auto 
komt, en geeft een piepje als dat het 
geval is. 

S t e e d s  g r o t e r  v o o r  v e r  w e g
Je las het al, als je 2000 kilometer om hoog 
kan kijken, kijk je best diep in de ruimte. 
Doordat er over de hele wereld steeds 
meer satellieten in een baan om de aarde 
worden gebracht, zweeft er ook steeds 
meer afval door de ruimte. Dat zijn oude 
satellieten of resten van lanceringen. 
Afval in een baan om de aarde gaat ook 
met een snelheid van 7,8 km per seconde. 
Je begrijpt dat als een schroefje met deze 
snelheid een satelliet of het International 
Space Station raakt, er ongelukken 
kunnen gebeuren in de ruimte. Bij Thales 
doet men nu onderzoek om met radar 
het signaal van dit soort afval ter grootte 
van een moertje op te vangen, waardoor 
satellieten op tijd in een andere baan 
worden gebracht als er afval aankomt.

Hi-tech van vroeger
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DRAAITELEFOON PLATENSPELER FLOPPYDISK

PONG (videogame)

TYPEMACHINE

De patronen van chips afgedrukt op 
een silicium wafer (foto: ASML)

WIST JE DAT?
De stad Leiden dit jaar ‘Europese stad van de wetenschap’ is? 
Er is daarom een wetenschapsfestival van 365 dagen, boordevol 
activiteiten, lezingen, workshops, excursies, tentoonstellingen en 
evenementen, voor iedereen met een nieuwsgierige geest. Kijk op
https://leiden2022.nl/activiteiten of scan de QR code

Pong is een van de eerste videospellen en werd in 1972 
uitgebracht. Het spel kan met twee personen of alleen 
tegen een elektronische tegenstander worden gespeeld.

In 1910 was er standaard in elk bedrijf de typemachine. 
Vanaf de jaren ‘60 werd de typemachine op grote 
schaal gebruikt, met name op kantoren. In die tijd 
typten eigenlijk alleen vrouwen, de typisten.

Oudertalk

 Kinderredactie gezocht
Vind je verhalen schrijven erg leuk? Wij zijn op zoek naar een 
kinderredactie. Is het misschien iets voor jou en jouw school? 
Stuur dan een e-mail naar projecten@platform-techniek.nl

Weetje
Wat ziet een radar? Met een radar kan je iets in de ruimte opsporen. 
Door dat een paar seconden later nog een keer te doen weet je hoe 
iets zich verplaatst. Je weet dan in één keer een stuk meer: je weet 
de positie, de snelheid, de richting en kan waarschijnlijk voorspellen 
waar het object zich een aantal seconden later bevindt.

Tegenwoordig kan je ook een radar gebruiken om een vliegend 
voorwerp te herkennen. Ze kunnen met een radar al zien of iets een 
propeller heeft of niet. Of het dus een drone of een vogel is. Ze doen 
dit door heel nauwkeurig te luisteren naar het “dopplereffect”. 

Het dopplereffect kan je het beste horen als je in de trein voorbij een 
overweg rijdt. Als je bij een overweg staat, hoor je een bel gaan – die 
blijft de hele tijd op dezelfde toonhoogte. Zit je in de trein, dan hoor 
je de bel van hoog naar laag gaan. Dit noemen we het dopplereffect. 

Een draaiend propellertje op een drone doet hetzelfde met het 
signaal van een radar: door heel nauwkeurig te “luisteren”, “hoort” 
de radar dus of ergens een propellertje op zit. Als dat het is, dan is 
het een drone en geen vogel.

REBUS
t+ a=t+e+ -at+ e=n+ -bo

Weet jij de oplossing?
Mail je antwoord naar:
projecten@platform-techniek.nl

EXPERIMENT
RADAR

Met water in een (zwem)bad kan je zien hoe 
een radar werkt. Laat thuis het bad vollopen 
en zorg dat het water helemaal stil is. Als je dan een knikker in het 
water gooit zie je dat er golven ontstaan die steeds verder van de plek 
waar je de knikker in het bad gooit gaan. Dat is een radar die uitzendt. 
Hetzelfde gebeurt ook in de lucht.

Zorg nu dat het water weer helemaal stil is en zet iets in het water. 
Bijvoorbeeld een bloempot. Belangrijk is dat hij nog wel boven het 
wateroppervlak uitsteekt. Als het water weer stil is, gooi je weer op 
afstand van de bloempot de knikker in het water en komen er golven. 
Wanneer de golven echter de bloempot raken, zie je dat ze terug 
worden gekaatst. De radar op de plek van de knikker hoort eigenlijk 
deze golven terugkomen. En aan de hand van hoe lang die golven er 
over doen en uit welke richting ze komen, bepaalt de radar wat de 
afstand tot en positie van de bloempot is.

Zoals de golven van de knikker door het water gaan, zo gaan de golven 
van de radar door de lucht.



. Colofon
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 
Hanny Scholten
Martine Bunnik
projecten@platform-techniek.nl

Met dank aan 
ASML, Thales Nederland, Jet-Net,
Sciencelab De Bogen Harderwijk,
TechLab Harderwijk en High Tech 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.

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
Mens & 

Gezondheid
Digitaal, 
Media &  

Entertainment

Scan de QR-
code voor 
lesmateriaal

www.expeditie7werelden.nl/po/

Voeding & 
Natuur

Ontwerp, 
Productie & 

Wereldhandel

Wonen,  
Werken &  

Verkeer
Hi-tech &  
Science

Energie, 
Water &  

Veiligheid

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.

Robots volgen instructies op. Een precieze instructie geven is moeilijker 
dan je denkt. Probeer iemand maar eens een tekening na te laten tekenen 
zonder dat die persoon het plaatje ziet. Hij of zij mag alleen precies tekenen 
wat jij zegt.

S ta p  1
Bepaal wie de tekenrobot wil spelen. Dat betekent dat diegene niet zelf na 
kan denken, maar alleen maar kan tekenen wat er wordt verteld.

S ta p  2
Maak een simpele tekening die alleen uit lijnen bestaat. Bijvoorbeeld een 
huis, een berg, een boom of een stokpoppetje. Houd de tekening geheim!

S ta p  3
Geef de tekenrobot (je vriendje of vriendinnetje dus) een pen en papier. 
Probeer hem of haar jouw tekening zo precies mogelijk na te laten 
tekenen. Maar alleen door instructies te geven, je mag niets laten zien. Zeg 
bijvoorbeeld: “Teken een rondje.” De tekencomputer mag alleen precies 
tekenen wat jij zegt en niet zelf dingen verzinnen.

S ta p  4
Vergelijk de tekeningen met elkaar. Lijken ze op elkaar? 
Is het gelukt om een heel duidelijke instructie te geven? 
Bron: Nemo Amsterdam (https://nemosciencemuseum.nl)

Heb je wel eens van dit werkwoord 
gehoord? Het komt uit het Engels.

‘Al doende leert men’, is een heel oud en 
bekend spreekwoord. Dat is precies waar 
tinkeren voor staat. Je leert door te expe-
rimenteren en te spelen met materialen 
en technieken, met wetenschap, kunst, 
technologie en heerlijke ideeën. 

Waar je dat kunt doen? Op steeds meer 

plaatsen in onze regio. Hebben jullie ook 
een TechLab of een Sciencelab waar je 
met je klas naar toe gaat? Daar mag je 
tinkeren!

Vind je het leuk om daar iets over te 
vertellen? Over wat je daar doet, ontdekt 
of leuk vindt? Stuur je verhaaltje op naar 
projecten@platform-techniek.nl en wie 
weet staat jouw artikel in de volgende 
TechTalk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekenrobot 
 
 
Robots volgen instructies op. Een precieze instructie geven is moeilijker dan je denkt. 
Probeer iemand maar eens een tekening na te laten tekenen zonder dat die persoon het 
plaatje ziet. Hij of zij mag alleen precies tekenen wat jij zegt. 
 
· Stap 1: Bepaal wie de tekenrobot wil spelen. Dat betekent dat diegene niet zelf na kan 
denken, maar alleen maar kan tekenen wat er wordt verteld. 
 
· Stap 2: Maak een simpele tekening die alleen uit lijnen bestaat. Bijvoorbeeld een huis, 
een berg, een boom of een stokpoppetje. Houd de tekening geheim! 
 
· Stap 3: Geef de tekenrobot (je vriendje of vriendinnetje dus) een pen en papier. Probeer 
hem of haar jouw tekening zo precies mogelijk na te laten tekenen. Maar alleen door 
instructies te geven, je mag niets laten zien. Zeg bijvoorbeeld: “Teken een rondje.” De 
tekencomputer mag alleen precies tekenen wat jij zegt en niet zelf dingen verzinnen. 
 
· Stap 4: vergelijk de tekeningen met elkaar. Lijken ze op elkaar? Is het gelukt om een 
heel duidelijke instructie te geven?  
Bron: Nemo Amsterdam (https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/)  

Tinkeren

TekenrobotKan een walrus
ons helpen tegen

een snotneus? 

Hi-tech & Science

Waarom vat een walrus geen kou 
in het poolgebied? Hoe houden we 
mensen het gezondst? Op welke 
manier kunnen we stikstofproblemen 
aanpakken? 

‘Waarom’ en ‘hoe’ zijn belangrijke 
woorden in de wereld van Hi-tech & 
Science. In deze wereld van techniek 
vind je veel nieuwsgierige uitvinders 
en onderzoekers. Zij bedenken 
dingen die nog uitgevonden moeten 
worden. Ze testen eerste modellen 
en ontwikkelen het verder naar een 
eindproduct. Zo werden nog niet zo 
lang geleden de eerste elektrische 
auto’s gemaakt en getest. Een paar 
jaar later zijn ze niet weg te denken 
uit het straatbeeld. En wie had 30 
jaar geleden gedacht dat je vandaag 
de dag, waar je ook bent, een klein 
schermpje uit je broekzak kunt halen 
om even lekker een filmpje te kijken… 

Super leuk toch, dat uitvinden?! 

Bedrijven en organisaties gebruiken 
hierbij ook vaak het woord ‘innovatie’ 
waarmee bedoeld wordt, dat ze 
producten bijvoorbeeld steeds 
slimmer en duurzamer maken. 
Maar denk ook aan de machines 
die gebruikt worden om producten 
te maken. Door goed te kijken en 
te onderzoeken zijn er overal wel 
plekken te vinden waar verbeteringen 
kunnen worden bedacht. Kijk zelf 
maar eens rond bij je thuis, buiten 
op straat of op school. Welke dingen 
zou jij kunnen uitvinden om spullen, 
werkzaamheden of situaties te 
verbeteren?  

Dat je juist op jonge 
leeftijd al uitvinder kunt 
worden bewijst Jibbe 
(10) in dit filmpje: 

Ken je deze ook?
Hi-tech van vroeger
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