Informatiebrief voor ouders, verzorgers en leerkrachten

14 e TECHNIEKDAGEN ONDERWIJS SALLAND

“Techniek en Technologie:
onbegrensde mogelijkheden”

Vrijdag 11 oktober 2019
van 18.00 uur tot 21.00 uur
Zondag 13 oktober 2019
van 11.00 uur tot 16.00 uur
Voor ouders / verzorgers en leerkrachten van kinderen uit
groep 6 t/m 8 en 1e en 2e jaars pro- vmbo- havo- en vwo leerlingen

Kom naar de Techniekdagen Onderwijs Salland
om alles te weten te komen over techniek!

Voorwoord

“Techniek en Technologie:
onbegrensde mogelijkheden”
De data zijn geprikt en de deelnemers bekend. Dit jaar
vinden de Techniekdagen Onderwijs Salland voor de 14e
keer plaats. Voor leerlingen de perfecte gelegenheid om bij
verschillende bedrijven en op vele manieren kennis te
maken met techniek en technologie.

Martijn Endeman,
voorzitter Stichting Platform Techniek Salland

Eigenlijk ben ik als voorzitter best trots op de
Techniekdagen Onderwijs Salland. Want wat
is het een mooi jaarlijks terugkerend succesvol
evenement. Dit jaar organiseren we het al voor de
14e keer. En ieder jaar weten we meer leerlingen te
interesseren en te boeien.
Dat begint al met de scholen die in de weken voor
de Techniekdagen hier volop aandacht aan besteden,
waardoor de leerlingen enthousiast worden en de
Techniekdagen graag willen bezoeken.
Deze aandacht wordt besteed aan de onderzoeksvragen
van de bedrijven, de werkstukjes die gemaakt kunnen
worden en door het bekijken van de promotiefilm, zie www.
platformtechnieksalland.nl of via YouTube. En natuurlijk spelen
de ouders en verzorgers ook een grote rol, want zij brengen de
kinderen twee dagen belangeloos naar de deelnemende bedrijven.
Deze editie is voor mij helemaal bijzonder, want ons bedrijf
Bouwbedrijf Gebr. Meijer doet ook mee! Ik kijk nu al uit naar die
glunderende gezichten van de kinderen en de nieuwsgierige blikken
van ouders die wij mogen verwelkomen. We zijn al druk bezig met de
voorbereidingen om ons bedrijf van de beste kant te laten zien. En dit
geldt natuurlijk voor alle deelnemende bedrijven.
Het thema voor dit jaar is: “Techniek en Technologie: onbegrensde
mogelijkheden”. En zo is het maar net! Onbegrensd wat betreft
de toekomst die voor ons ligt en wat die ons gaat brengen, maar
ook onbegrensd wat betreft de mogelijkheden die de techniek en
technologie aan onze kinderen te bieden hebben. In de toekomst zal
meer dan de helft van de banen te maken hebben met techniek en
technologie. Dus onbegrensd zijn de kansen voor jongeren die voor
een opleiding of een beroep kiezen in de techniek.
Daarom moedig ik iedereen aan om de Techniekdagen op vrijdag
11 en zondag 13 oktober te bezoeken. Als kinderen op jonge leeftijd
kennis maken met de techniek en technologie, hier interesse voor
hebben en enthousiast van worden, dan ligt er een (onbegrensde)
toekomst voor ze in het verschiet. Welke ouder of verzorger wil dat
nou niet?! En ik beloof dat de deelnemende bedrijven hun beste
beentje voorzetten om het enthousiasme bij de kinderen aan te
wakkeren.
We begroeten jullie graag, mede namens alle
deelnemende bedrijven.

Het thema van dit jaar is: “Techniek
en Technologie: onbegrensde
mogelijkheden”. Dit thema loopt als
een rode draad door de Techniekdagen,
zowel in de voorbereiding als tijdens de
Techniekdagen.
Techniek en technologie zijn niet meer
weg te denken uit ons dagelijks leven.
We gebruiken het voor alles, maar wat is
eigenlijk het verschil?

Techniek

Is alles wat mensen hebben gemaakt
(bv. telefoons, vervoersmiddelen,
kleding, gebouwen, wegen, voedsel).
Het zijn oplossingen voor problemen en
behoeften die we nodig hebben om te
(over)leven.

Technologie

Is de wetenschap van techniek en is
gericht op een specifiek doel. Het gaat om
het produceren van nieuwe, innovatieve
dingen, waarbij kennis uit verschillende
wetenschappen wordt gebruikt. Als de
benodigde kennis te kort schiet, wordt
deze verbeterd en aangepast om het doel
te bereiken. Dat leidt tot het ontwikkelen
van kennis.
Techniek en technologie samen zorgen
voor onbegrensde mogelijkheden. Door
internet ligt de wereld aan onze voeten.
Schoolboeken worden vervangen door
laptops en tablets. Zelfrijdende auto’s
zijn een feit. We wekken zelf energie op
met de zon en de wind. Huizen worden
duurzaam gebouwd. We kunnen zelfs ons
eten al uit de 3D printer laten komen. En
wie weet wat de toekomst ons allemaal
nog meer brengt.
Het is in ieder geval zeker dat techniek
en technologie ook in de toekomst een
belangrijke rol in ons leven blijven spelen.
Succes gegarandeerd als jongeren kiezen
voor een opleiding of beroep in deze
richting.
Tijdens de 14e Techniekdagen Onderwijs
Salland kunnen leerlingen, maar ook
leerkrachten, ouders en verzorgers op vele
fronten kennis maken met uiteenlopende
technieken en technologieën bij de 7
deelnemende bedrijven.
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Het thema “Techniek en Technologie:
onbegrensde mogelijkheden”
komt terug in de lesbrieven en
werkstukopdrachten voor de
leerlingen. Zij worden uitgedaagd
hun talenten aan te spreken als het
gaat om techniek en technologie. Na
de Techniekdagen is vast duidelijk
bij welke leerlingen de interesse is
gewekt.

Bedrijven zetten hun deuren
open, ook voor ouders en
leerkrachten
Dit jaar doen 3 bedrijven uit
Raalte, 4 bedrijven uit Heino mee
aan de Techniekdagen. Zij bieden
basisschoolleerlingen van groep
6 tot en met 8 en de 1e en 2e jaars
leerlingen van het voortgezet
onderwijs de gelegenheid een
kijkje te nemen in hun bedrijf. Ook
ouders, leerkrachten, verzorgers,
opa’s en oma’s zijn van harte welkom.
Deze bedrijven laten zien welke
technieken en technologieën zij
gebruiken en toepassen om hun
werkzaamheden uit te voeren.

Beroep en opleiding in de
techniek
Tijdens de Techniekdagen kunnen
kinderen kennis maken met de
opleidingen voor technische
beroepen. Welke mogelijkheden zijn
er? Van HBO tot universiteit tot MBO
en werkend leren tegelijk.

Stempelkaart
Op school krijgen de leerlingen een
stempelkaart. Bij een bezoek aan
de deelnemende bedrijven kunnen
zij hun kaart laten stempelen. Volle
stempelkaarten kunnen ingeleverd
worden bij het laatste bedrijf dat wordt
bezocht. Kaarten met minimaal 5
stempels maken kans op een prijs.

Waar zijn de bedrijven
Op de plattegronden wordt
weergegeven waar de bedrijven
gevestigd zijn. De werkstukjes
zijn dit jaar te bewonderen bij Uw
onderhoudspartner Lenferink in Heino.
De beste, mooiste en meest vindingrijke
werkstukjes maken kans op een prijs.

Waar start je en wanneer?
Om te voorkomen dat iedereen bij
hetzelfde bedrijf start, hebben we een
indeling gemaakt waar te beginnen. Bij
welk bedrijf begonnen wordt, hangt
af van de school waar de leerlingen op
zitten. De indeling is te vinden op pagina
6. De verdere volgorde mag iedereen zelf
bepalen.
Het maakt niet uit of de 14e
Techniekdagen Onderwijs Salland op
vrijdag of zondag worden bezocht, wel
willen we graag dat het startschema
wordt aangehouden.

Alle deelnemende bedrijven werken samen met verschillende
opleiders. Deze opleidingen in science, techniek
en technologie presenteren zich tijdens
de Techniekdagen bij de bedrijven.

3

Deelnemende Bedrijven
Platform Techniek Salland heeft een gezamenlijk
promotiefilmpje voor de Techniekdagen gemaakt.
Alle deelnemende bedrijven komen in dit filmpje voorbij.
Het filmpje is te zien op
www.platformtechnieksalland.nl

Disselhorst Metaal:

Bouwbedrijf
Gebr. Meijer:
Bouwbedrijf Gebr. Meijer is een
bouwbedrijf die al meer dan honderd
jaar actief is in de bouwsector. Wij
bouwen en verbouwen woningen,
kantoren, verzorgingstehuizen en
scholen in het oosten van Nederland.
De voorbereiding van een project
wordt op kantoor gedaan. Hier worden
tekeningen gemaakt, prijzen berekend,
materialen gekocht en ook planningen
gemaakt. Naast ons kantoor staat
een timmerwerkplaats met veel
soorten machines voor het maken van
kozijnen, ramen en deuren.
Alle materialen worden verzameld op
de bouwplaats, waar onze vaklieden
zorgen dat alles in elkaar wordt
gezet. De uitvoerder is de baas op de
bouwplaats en geeft aan wat iedereen
moet doen.
Zo probeert iedereen die werkt bij
Bouwbedrijf Gebr. Meijer een steentje
bij te dragen aan het bouwen van
mooie projecten om in te wonen,
te werken, verzorgd te worden of te
sporten.
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Op de kleuterschool heb je veel
verschillende vormen gemaakt met
vouwblaadjes en dat doet Disselhorst
Metaal elke dag met metaalplaat. Dit
doen we heel precies en daardoor
kunnen wij eenvoudig ingewikkelde
vormen maken die nodig zijn
voor alledaagse producten, zoals
onderdelen van vrachtwagens,
machines, meubels, behuizingen (bv.
van een computer), winkelstellingen,
lampen, etc.
Het snijden van vormen gaat met sterk
licht (laser) of met snijstempels, het
buigen gebeurt met kantbanken, met
lassen worden diverse onderdelen
aan elkaar verbonden en wij brengen
een (gekleurde) beschermlaag aan op
producten. Alle bewerkingsprocessen
worden uitgevoerd met hoogwaardige
computer gestuurde machines.
Bij Disselhorst Metaal werken 90
mensen. Ieder jaar leiden we 3-4
leerlingen op die een technische
opleiding volgen. De meeste mensen
vinden het werk erg leuk en blijven
lang bij ons werken, omdat er veel
variatie is in wat we maken en het elke
keer weer een uitdaging is om het te
maken. Het is nooit saai. Omdat wij
met schone metaalplaat werken is de
fabriek erg schoon en prettig om in te
werken.

Uw onderhouds
partner Lenferink:
Ons bedrijf is een familiebedrijf dat
al bijna 70 jaar bestaat en de meeste
medewerkers werken al lang bij ons
bedrijf. De medewerkers van ons
onderhoudsbedrijf zijn elke dag
onderweg om huizen mooier en beter
te maken, zodat de bewoners er met
nog meer plezier kunnen wonen. Onze
medewerkers kunnen schilderen,
timmeren, glas plaatsen, behangen en
isoleren.
Onderhoud aan de woning is
iets wat altijd terug komt, het is
daarom belangrijk om een goed
onderhoudsplan te hebben. In
het opstellen van een plan zijn
onze medewerkers specialist. De
medewerkers gaan elke dag met hun
vaste collega samen in een busje op
pad. Ze komen bij mensen thuis in
de regio’s Overijssel & Gelderland.
Prettig contact, nette en vaste schilders
die goed communiceren horen
daar ook bij. Naast professioneel
werken, zijn wij ook heel goed in
professioneel communiceren. Wij gaan
voor maximale tevredenheid tegen
minimale overlast. Vooraf informeren
wij de mensen goed over onze
werkzaamheden en er is tijdens het
onderhoud één contactpersoon.
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Volkerink:
Volkerink Heino BV is een
loonbedrijf. Wij werken met
grote machines zoals trekkers,
kranen en verreikers.

Modelmakerij Modus:
Modelmakerij Modus maakt mallen
voor de betonindustrie. Mallen zijn
bekistingen waar beton in gestort
wordt voor betonelementen in de
bouw en infra. Enkele voorbeelden
zijn: trappen, balkons, dorpels,
vloeren, kolommen, brugelementen,
geluidsschermen, etc.
Het maken van mallen doen wij met
± 20 modelmakers (timmerlieden).
De modelmaker moet goed
kunnen werken vanaf de tekening
(tekeninglezen) en erg precies werken,
want wij mogen maar een hele kleine
afwijking in de maatvoering hebben (±
2 mm).
De mallen worden heel glad afgewerkt
en drie keer gelakt. De mal gaat naar
een betonfabriek en wordt daar vol
gegoten, nadat deze eerst is voorzien
van wapening. Als het element
uitgehard is, dan gaat het naar de
bouwplaats en wordt het in het
bouwwerk geplaatst.

Met onze trekkers en hakselaar
werken we voor boeren. We bemesten het land. We zaaien maïs,
gras en tarwe. In de herfst oogsten we
alle gewassen, bijvoorbeeld met een
hakselaar. Met onze kranen kunnen we
gaten graven in de grond. Bijvoorbeeld
om de fundering van een huis te
kunnen bouwen. Maar we knippen
ook takken van bomen met een kraan.
En we kunnen stobben frezen. Onze
verreikers kunnen je wel 21 meter
de lucht in tillen. Dit is makkelijk als
je iets heel hoog wilt vastmaken, als
je dakplaten wilt leggen of als je een
hoog gebouw aan het maken bent.
Alle machines, die niet hard
kunnen rijden, verplaatsen we met
vrachtwagens. De machines worden
onderhouden in onze werkplaats. Hier
lassen, boren en slijpen de monteurs
net zolang totdat alles, wat kapot is,
weer werkt.

Varkensbedrijf
Neimeijer:
Op varkensbedrijf Neimeijer gaat het in
eerste instantie om het verzorgen van
de varkens. Dit bestaat uit het voeren,
schoon houden van de hokken en het
verzorgen van de biggen. Daarnaast is
er ook werk op het land. Grasmaaien
en oogsten, mest op het land brengen,
zaaien, enzovoort. Ook de hele
dieradministratie hoort hierbij.
Ook op een varkensbedrijf is de
techniek van groot belang. Veel
werkzaamheden zijn geautomatiseerd.
Het voeren gaat met behulp van een
voermachine, de ventilatie wordt
computergestuurd geregeld en het
landwerk gebeurt met behulp van
trekkers en machines. Deze machines
worden veelal bij technische bedrijven
ontworpen en gemaakt, maar bij ons
op de boerderij kun je zien hoe deze in
de praktijk worden gebruikt.

Winkels Techniek:
Winkels Techniek zorgt ervoor dat je
je handen kunt wassen met water uit
de kraan en dat je in de winter warme
lucht in je klaslokaal of huis hebt. Dit
doen we door gebouwen te voorzien
van systemen, apparaten en buizen
die water en lucht verwarmen en
vervoeren.
We plaatsen bijvoorbeeld apparaten
die lucht kunnen verwarmen,
verkoelen en zelfs recyclen! Deze
lucht wordt via de apparaten, door
buizen naar de juiste ruimte vervoerd.
Hierdoor kan een huis of klaslokaal de
juiste temperatuur worden gegeven en
de lucht worden ververst.
We vervoeren naast lucht ook water
binnen gebouwen. Water komt via
verschillende buizen en apparaten
terecht in een gebouw. Winkels
Techniek zorgt ervoor dat je het water
kunt verwarmen en dat het water naar
je kraan, wasmachine of vaatwasser
wordt vervoerd. Na gebruik wil je het
water wegspoelen. Wij zorgen ervoor
dat het water via buizen in het riool
beland.
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Start bedrijfsbezoeken
Volkerink Heino presenteert zich bij varkensbedrijf Neimeijer: Bosweg 4 in Heino
Naam school

Plaats

De Vogelaar

RAALTE

De Bolster

RAALTE

Kwintijn

Start

Naam school

Plaats

Start

Bernadette

HEETEN

Winkels Techniek

Jozefschool

NIEUW HEETEN

Disselhorst Metaal

RAALTE

Uw onderhoudspartner
Lenferink
Uw onderhoudspartner
Lenferink
Uw onderhoudspartner
Lenferink

Op Weg

HAARLE

Disselhorst Metaal

De Korenbloem

RAALTE

Bouwbedrijf Gebr. Meijer

Jozefschool

WIJHE

Disselhorst Metaal

De Linderte

RAALTE

Bouwbedrijf Gebr. Meijer

Peperhof

WIJHE

Disselhorst Metaal

De Horizon

RAALTE

Bouwbedrijf Gebr. Meijer

Matzerschool

WIJHE

Disselhorst Metaal

De Rietkraag

RAALTE

Winkels Techniek

Tellegenschool

WIJHE

Disselhorst Metaal

Oostenwind

RAALTE

Winkels Techniek

Capellenborg

WIJHE

Disselhorst Metaal

Antoniusschool

MARIENHEEM

Winkels Techniek

Willibrordschool

OLST

Modelmakerij Modus

Esmoreit

LUTTENBERG

Winkels Techniek

Prins Willem
Alexanderschool

OLST

Modelmakerij Modus

Heilig Hart

LEMELERVELD

Ter Stege

OLST

Modelmakerij Modus

Regenboog

LEMELERVELD

Holsthoek

DEN NUL

Modelmakerij Modus

Heideparkschool

LEMELERVELD

Gerardus Majella

BROEKLAND

Winkels Techniek

De Springplank

HEINO

De Bongerd

BOERHAAR

Winkels Techniek

De Gouden
Emmer

HEINO

Bosschool

WESEPE

Modelmakerij Modus

De Dolfijn

HEINO

Aloysiusschool

BOSKAMP

Modelmakerij Modus

Nicolaasschool

LIERDERHOLTHUIS

Uw onderhoudspartner
Lenferink
Uw onderhoudspartner
Lenferink
Uw onderhoudspartner
Lenferink
Varkensbedrijf Neimeijer
en Volkerink
Varkensbedrijf Neimeijer
en Volkerink
Varkensbedrijf Neimeijer
en Volkerink
Varkensbedrijf Neimeijer
en Volkerink

Klimboom

BOSKAMP

Modelmakerij Modus

De Linde

LAAG ZUTHEM

Varkensbedrijf Neimeijer
en Volkerink

Carmel College
vmbo + praktijk
ond. 1e jr.

RAALTE

Bouwbedrijf Gebr. Meijer

Carmel College
havo-vwo-gymna- RAALTE
sium 1e + 2e jr.
Carmel College
vmbo + praktijk
RAALTE
ond. 2e jr.

Vrijdag 11 oktober

Bouwbedrijf Gebr. Meijer
Bouwbedrijf Gebr. Meijer

Zondag 13 oktober

De bedrijven zijn op vrijdagavond 11 oktober open van
18.00 uur tot 21.00 uur en op zondag 13 oktober van
11.00 uur tot 16.00 uur. Er is geen vast moment dat
een rondleiding start bij een bedrijf, je kunt dus elk
moment binnenkomen.
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Plattegrond bedrijfsbezoeken
Uw onderhoudspartner Lenferink
Modelmakerij
Modus

Varkensbedrijf Neimeijer
Bouwbedrijf
Gebr. Meijer

Volkerink Heino

Winkels Techniek

Disselhorst
Metaal

Heino

Raalte

Parkeren

Het parkeren wordt ter plaatse aangegeven en
begeleid. Volg a.u.b. de instructies op. Kom bij
voorkeur op de fiets.
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Sponsoren
14 e TECHNIEKDAGEN ONDERWIJS SALLAND

telefoon: 06 - 12 75 65 98
info@platformtechnieksalland.nl

Volg de Techniekdagen op

www.platformtechnieksalland.nl

