Lesbrieven en werkstukjes

14 e TECHNIEKDAGEN ONDERWIJS SALLAND

“Techniek en Technologie:
onbegrensde mogelijkheden”

• Kun jij een speeltje
voor varkens maken dat
energie opwekt?
• Hoe ziet jouw
droomschool van de
toekomst eruit?
• Wat kun je van
metaalplaat maken?
Vrijdag 11 oktober 2019 van 18.00 uur tot 21.00 uur
Zondag 13 oktober 2019 van 11.00 uur tot 16.00 uur

Aandacht voor

“Techniek en Technologie:
onbegrensde mogelijkheden”
Wat je gaat ontdekken…
Techniek en technologie zijn onmisbaar in
ons leven. We staan ermee op en gaan ermee
naar bed. Tussendoor maken we er op allerlei
manieren gebruik van, vaak zonder erbij
na te denken. Heel lang geleden stonden
mensen op met de zon en gingen ze slapen
met de maan. Totdat de eerste wekker werd
uitgevonden. Door de jaren heen heeft de
wekker veel veranderingen ondergaan,
waardoor het tegenwoordig een digitaal
apparaat is of misschien word je wel wakker
met de wekker op je telefoon. Hartstikke
handig.
En zo zijn er vele dingen bedacht om ons
leven makkelijker te maken. Denk maar eens
aan de manier waarop er les gegeven wordt.

Het krijtbord in de klas werd eerst vervangen
door een digibord en die is al weer opgevolgd
door een smartboard. Waarschijnlijk komt ook
hier in no time een andere variant voor. Het
veranderd allemaal razendsnel. We weten dan
ook niet wat de toekomst ons allemaal gaat
brengen, maar door techniek en technologie
zijn de mogelijkheden onbegrensd.
Om de ontwikkelingen voort te zetten,
hebben we wel voldoende technisch
geschoolde mensen nodig die oplossingen
kunnen bedenken en kunnen bouwen,
waarbij ook rekening wordt gehouden met
het behoud van onze prachtige aarde. En
jij kunt zomaar die techneut zijn die in de
toekomst hier een bijdrage aan gaat leveren.

Deze lesbrief bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over
wat techniek en technologie eigenlijk is, wat is het verschil en
hoe je techniek en technologie tegenkomt in jouw leven. Het
tweede deel gaat over “Techniek en Technologie: onbegrensde
mogelijkheden” en hoe je dit kunt toepassen. Daarna kun je aan
de slag met de werkstukopdracht(en).
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1.1 Techniek en Technologie
Beide termen worden vaak in één adem genoemd, maar het is niet hetzelfde. Kun jij er achter
komen wat het verschil is? Omschrijf in je eigen woorden wat beide termen betekenen en wat
het verschil is. En kun je van beide een voorbeeld noemen?

1.2 Techniek in jouw leven
Ook jij maakt vast gebruik van vele technieken in jouw dagelijks leven. Probeer maar eens antwoord te geven
op de onderstaande vragen.
• Wat is de eerste techniek waar je gebruik van maakt als je wakker wordt? Dat kan de wekker zijn die je
uitzet, maar ook iets anders.
• Wie heeft bedacht dat we in een bed moeten slapen? En waarom eigenlijk?
• Je bed en alles wat daarbij hoort is met technieken en machines gemaakt. Enig idee hoe alles is gemaakt?
Probeer dit eens op te zoeken.
• Jullie hebben thuis vast een douche. Heb je er weleens over nagedacht hoe water uit de douche komt? En
hoe het water opgewarmd wordt? Wat komt er allemaal bij kijken om dat voor elkaar te krijgen?
• Zonder erbij na te denken trek je ’s morgens je kleren aan. Waarom trekken we kleren aan? Wat zouden we
aan moeten trekken als niemand had bedacht hoe je kleren kunt maken? Welke technieken en machines
worden gebruikt om kleren te maken?
• Eenmaal beneden begin je aan je ontbijt. Komt de boterham vanzelf op je bord? Komt de melk vanzelf uit
de koe op tafel? En waar komt het beleg vandaan? Wat is er voor nodig om een ontbijt op jouw bord te
krijgen?
• Hoe kom je na je ontbijt op school? Op de fiets? Hoe wordt een fiets eigenlijk gemaakt? Zoek het maar
eens op en schrijf dan op hoe dat gaat. Ook de fiets ondergaat steeds meer veranderingen. Mensen
gebruiken steeds vaker een e-bike om zich te verplaatsen. Waarom is de e-bike zo populair? Wat is het
verschil met een gewone fiets? Komen hier andere technieken bij kijken?
• De mobiele telefoon is niet meer weg te denken uit ons leven. Hoe zag de eerste mobiele telefoon eruit?
En de smartphone van nu? De verschillen zijn vast groot, omschrijf ze eens. En waarom neemt de mobiele
telefoon zo’n belangrijke plek in?
Wat maak je, voordat je op school bent al van veel technieken gebruik hè?! De lijst wordt eindeloos als je dit
van de hele dag of een hele week gaat bijhouden. Het toepassen van technologie is hierbij heel belangrijk,
want zonder waren deze technieken en producten nooit bedacht. Dan zouden we misschien nog wel op stro
slapen, berenvellen dragen en hele zere voeten van het lopen hebben.

1.3 Deelnemende bedrijven

Je gaat zo naar een filmpje kijken over de 14e Techniekdagen Onderwijs Salland. Welke bedrijven nemen deel?
Deelnemende bedrijven:
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

3

Wat doen deze bedrijven?
1.

4.

2.

5.

3.

6.
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Welke technieken zie je bij deze bedrijven?
1.

4.

2.

5.

3.

6.
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1.4 Werken in de Techniek
Je hebt in het filmpje verschillende bedrijven gezien. Bij welk bedrijf zou jij willen werken? Wat zou je dan
willen doen? Waar zou je goed in moeten zijn? Je gaat jouw eigen techniekpaspoort maken om er achter te
komen wat jou leuk lijkt. Daarnaast ga je tijdens het bezoek aan de bedrijven ontdekken hoe het is om hier
te werken.
Dit techniekpaspoort is van:......................................................................................................................
Ik zou willen werken bij: .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Ik wil hier werken omdat: ..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
De volgende dingen zou ik willen doen bij dit bedrijf:
..............................................................................................................................................................................................................
Hier ben ik goed in: ......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Mijn ouders/verzorgers vinden dat ik dit goed kan (vraag het aan hen): ................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Het volgende wil ik weten over het bedrijf: ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Dit heb ik op 11 of op 13 oktober ontdekt toen ik het bedrijf bezocht: ...................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
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“Techniek en Technologie:
onbegrensde mogelijkheden”

Hoe ziet ons leven er in 2050 uit? Slaap je dan nog in een bed? Komt je ontbijt dan uit de printer? Ga je dan
nog wel naar school? Wat denk jij?
Er is een filmpje op internet over hoe de wereld er in 2050 uitziet, bekijk deze maar eens. Het kan zomaar
werkelijkheid worden: https://www.youtube.com/watch?v=w4tAw4CCCGA
De directeuren en medewerkers van de deelnemende bedrijven hebben een aantal vragen voor jou waar ze
graag antwoord op willen krijgen. Kun jij ze antwoord geven?

Bouwbedrijf Gebr. Meijer:

Varkensbedrijf Neimeijer:

• Hoeveel beroepen of functies zijn er aanwezig op een
bouwplaats?

• We weten precies hoe oud de vleesvarkens zijn, we weten
precies hoeveel voer we ze geven, maar we kunnen niet
precies zien hoeveel ze groeien. Eigenlijk zouden we ze
wel automatisch willen wegen, dat we op de computer of
telefoon kunnen aflezen hoe zwaar de varkens zijn. Hoe
kunnen we dit bereiken?

• Maak in een 3D-model of met een maquette een
schoolgebouw van de toekomst.
• Maak een planning voor het bouwen van een huis, hoelang
zal de totale bouw duren?

Disselhorst Metaal:
• Teken de uitslagen van een piramide, kubus en bol
(strikvraag).
• Wat gebeurt er met staal bij een vervormende bewerking
(bewerken van staal). Rekt het materiaal uit of krimpt het?
Wat gebeurt er met de dikte van het plaatmateriaal bij het
vervormen?
• Welke eigenschappen moet het plaatmateriaal hebben om
het met de plaatbewerkingsmachines laser en kantbank te
verwerken?

• Aan de ene kant van de weg hebben wij onze varkens in
de wei lopen, eigenlijk zouden we graag willen dat deze
varkens ook zelfstandig de weg kunnen oversteken. Dan
kunnen we het weiland aan de andere kant van de weg ook
gebruiken. We kunnen de weg niet afsluiten voor auto’s,
fietsers en wandelaars. Hoe gaan we dat oplossen?
• Er staan hier een aantal machines en installaties op het
bedrijf en in de schuur. Deze machines worden gebruikt
voor het planten van zaadjes tot en met het voer in de
voerbak van de varkens te laten komen. Welke machines
hebben we hier allemaal voor nodig? Zet de machines in de
juiste volgorde op papier.

Volkerink:
Uw onderhoudspartner Lenferink:
• Hoeveel liter verf heb je nodig om 10 deuren te schilderen?
• Met welke gereedschappen kan verf worden aangebracht?
• Waarom is het isoleren van woningen belangrijk?

• Wat is het verschil tussen een hakselaar en een trekker?
• Waarom is het belangrijk dat landbouwmachines banden
hebben die niet te hard zijn opgepompt, oftewel banden op
“lage druk”?

Modelmakerij Modus:

• Als een verreiker zijn giek helemaal ingeschoven heeft dan
kan hij 5 ton tillen, dat is evenveel als 5 auto’s wegen. Als
een verreiker zijn giek recht naar voren helemaal uitschuift
(18 meter ver naar voren!) kan hij nog maar 1,1 ton tillen op
het einde van de giek. Hoe kan dat?

• Bedenk minimaal vijf producten die gemaakt worden van
beton en gegoten worden in mallen en geef hiervan een
voorbeeld.

Winkels Techniek:

• Wat zou Lenferink kunnen bijdragen aan een beter milieu?

• Betonprinters doen hun intrede in de prefab bouw,
onderzoek hoe dit werkt en wat de mogelijkheden zijn.
• Wat is beton (samenstelling) en wat zijn de eigenschappen ?

• Hoe en of wat is er bij jullie op school aan energiebesparing
gedaan? Denk daarbij aan soort verlichting, verwarming,
glas, gevel en ventilatie.
• Wat voor soorten energiebesparing ken je?
• In welke volgorde van belangrijkheid zou je deze
energiebesparingen aanpakken (volgorde van nuttigheid)?

Wat wil je nog meer weten? Heb je zelf nog vragen aan de directeuren?
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Hieronder zie je allemaal afbeeldingen. Wat zie je?
1
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Zo, nu ben je heel wat meer te weten gekomen over
techniek en technologie. Hoog tijd om aan de slag te gaan.

Werkstukopdrachten
Aan de slag met de werkstukopdrachten. Probeer zoveel mogelijk het thema “Techniek en Technologie:
onbegrensde mogelijkheden” in het werkstuk terug te laten komen en maak kans op een mooie prijs!
Je mag het werkstuk zelf maken, maar een ontwerp op papier aanleveren mag ook.

1

5
7

Van plaatwerk kun je veel dingen maken,
zoals (design)tafeltje, waxinelichthouder,
bureau, klok, tijdschriftenhouder, stoel,
vogelhuisje, lamp, etc. Ontwerp en maak
een voorbeeld product (van metaal,
papier, karton) die met plaatwerk gemaakt
kan worden.

3

Maak van karton o.i.d. een
malletje voor bijv. een
vierkant blokje van
10 x 10 x10 cm.

Ontwerp een speeltje voor
een varken waarmee we
energie kunnen opwekken.
Een bouwtekening of in het
echt. Een varken is een slim
dier en wil graag bezig zijn.
Kunnen we deze energie die
het varken heeft gebruiken?

2

4

Verven kan met verschillende soorten
materialen (kwasten, vingers, sponsen,
rollers, etc.), diverse verfsoorten,
verschillende kleuren en op uiteenlopende
materialen. Maak een schilderij van iets wat jij
mooi of leuk vindt. Maak daarbij gebruik van
verschillende technieken en materialen. Geef
je fantasie en creativiteit de ruimte. Voorzie
het schilderij van een originele lijst van hout,
karton, metaal of iets anders.

Maak van de eerste
letter van jouw
voornaam een malletje,
dit moet in het
spiegelbeeld .
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Hoe ziet jouw trekker van de toekomst eruit? Welke
onbegrensde mogelijkheden zal die hebben? Heeft
die trekker banden of rupsen of is het misschien een
hovercraft? Heeft de trekker van de toekomst een
cabine, of is het een gps gestuurde robot? Is het 1 hele
grote, of doen 100 minitrekkertjes het werk? Maak een
schaalmodel, werk je idee uit op een poster, of laat op een
andere manier zien wat je bedacht hebt.
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Maak een brug van
spaghetti en lijm. Geef aan
hoeveel gewicht de brug
kan verdragen.

8

Ontwerp/bouw een huis
uit het jaar 2200.

Bouw jouw droomschool
van de toekomst.

Werkstuk aanleveren
Het werkstuk mag op woensdag 9 oktober tussen 14.00 en 17.30 uur gebracht worden bij:

Uw onderhoudspartner Lenferink, L.J. Costerstraat 35 in Heino.

Een onafhankelijke jury zal een
aantal werkstukjes belonen met een prijs.
Niks moet, maar een beschrijving van je werkstuk vindt de jury erg leuk.

Bij de werkstukjes het
volgende vermelden:
•
•
•
•

Eigen naam
Groep/klas
Naam van de school
Plaats

7

Sponsoren
14 e TECHNIEKDAGEN ONDERWIJS SALLAND

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

Volg de Techniekdagen op

www.platformtechnieksalland.nl

