
Vrijdag 29 oktober 2021 van 18.00 uur tot 21.00 uur
Zondag 31 oktober 2021 van 11.00 uur tot 16.00 uur

Lesbrieven en werkstukken

• Kun jij een lamp bedenken en maken met meerdere functies?    
• Kan het afrekenen in een winkel ook anders?
• In wat voor stal zou een legkip willen leven? 

daar krijg je energie van!
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Op ontdekkingstocht
Techniek en technologie daar zit energie in! Letterlijk en figuurlijk, want we 
hebben energie nodig om iets te laten werken. Als we bijvoorbeeld willen 
zwemmen, hebben we energie nodig om ons door het water voort te bewegen. 
Als je het licht aandoet heb je eerst energie nodig, die dan wordt omgezet in 
elektriciteit, waardoor de lamp gaat branden.

Daarnaast krijg je energie van techniek en technologie als je het leuk 
vindt om hiermee bezig te zijn. Dat kan bijvoorbeeld door het maken van 
een werkstukopdracht uit de lesbrief op school of het bezoeken van de 
Techniekdagen. Want als je blij bent, dan stroomt er positieve energie door je lijf.

Zelf energie opwekken
Overal zit energie in. Wist je dat je ook zelf energie op kunt  
wekken en dat het heel simpel is? Het volgende proefje laat jou zien hoe. 

Plakkerige ballon
Wat heb je nodig:

• 1 ballon
• papier
• een wollen trui
• 10 minuten

Stappen
1. Maak meerdere snippers van papier
2. Blaas de ballon op
3. Knoop de ballon dicht
4. Houd de ballon vlak boven de snippers

Wat gebeurt er?

5. Wrijf met de ballon over de trui

Wat denk je dat er gebeurt als je de ballon nu boven de snipper houdt?

6. Houd de ballon weer vlak boven de snippers

Wat gebeurt er nu? 

Hoe denk je dat dit komt?

Wauw, dat was gaaf hè?! Maar hoe komt dit nou?
Als je een ballon over een trui wrijft, dan wordt hij elektrisch geladen. We hebben aan het begin gelezen dat 
energie omgezet kan worden in elektriciteit. Doordat jij met je ballon over je trui of haren wrijft, wordt de energie 
omgezet in elektriciteit. Een elektrisch geladen ballon trekt snippers papier aan. Daarom blijven er snippers aan de 
ballon plakken.

Meer weten? Ga naar www.proefjes.nl/proefje/066 voor extra uitleg. 

Aan de slag
Je mag eerst wat vragen beantwoorden over energie.

1. Energie, wat betekent dat volgens jou?

2. Wanneer heb jij energie nodig?

Zoek het woord ‘energie’ op in het woordenboek, en je krijgt de volgende betekenissen:
 ✔ Energie: kracht die nodig is om dingen te laten werken. 
 ✔ Energie: de kracht en de puf om iets te doen. 

Geef bij beide betekenissen een voorbeeld of welk voorbeeld hoort bij welke omschrijving
 • Om een lamp te laten branden heb je energie nodig.
 • Ik heb geen energie meer om mijn huiswerk te doen.

daar krijg je energie van!

Ti jdens  de  15e Tec hniekdagen kun je  kennismaken met  tec hn ieken en  
tec hnolog ieën boorde vol  energ ie .  En  da t  kan bi j  maar  l ie fs t  8  bedr i j ven.
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Techniekpaspoort
Halloooo, wie ben jij? Laten we beginnen met de belangrijkste persoon op aarde, want 
dat ben jij natuurlijk! Vertel eens iets over jezelf. Hoe heet je, hoe oud ben je, waar woon 
je, wie zijn je ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, op welke school zit je?  

Vertel nog eens wat meer. Wat zijn je hobby’s en waar heb je interesse in (bijvoorbeeld 
muziek, sport, natuur, auto’s, verzorging, feestjes)? Je mag het opschrijven, maar ook 
tekenen als je dat wilt.
Dat mag je dan op een ander blaadje doen. En wil je er een filmpje van maken, ook 
prima!

Waar ben jij goed in? Vraag het ook aan een klasgenootje en/of je ouders. Kun je dit 
gebruiken bij het uitoefenen van een beroep dat jou leuk lijkt? Je mag het opschrijven, 
maar ook tekenen als je wilt of een filmpje opnemen. 

In de techniek en technologie zijn heel veel beroepen te vinden. En dan hoef je techniek 
en technologie niet eens altijd leuk te vinden. Je kunt namelijk ook bijdragen aan een 
beter milieu, duurzaamheid, gezondheid, slimme oplossingen en ga zo maar door. Om 
een goed beeld te kunnen vormen zijn er 7 werelden van techniek:

1. Mens en gezondheid
2. Energie, water en veiligheid
3. Voeding en natuur
4. Wonen, werken en verkeer
5. Ontwerp, productie en wereldhandel
6. Digitaal, media en entertainment
7. Hi-tech en science

Dat is een behoorlijk rijtje hè?! Daar zitten vast onderwerpen tussen die jou leuk lijken. 
Welke? 

Promotiefilm
In de promotiefilm heb je de bedrijven die meedoen aan het Techniekdagen kunnen zien. 
Eerst even kijken wat je van deze bedrijven vindt.

Welke bedrijven doen er dit jaar mee aan de Techniekdagen?
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Stel een top 3 samen van de bedrijven die je interessant vindt en waar je meer van wilt 
weten.

Bij welk bedrijf zou je willen werken? En wat voor beroep zou je daar willen uitoefenen?

Bij het bezoeken van de Techniekdagen kun je echt kennismaken met de 
bedrijven en ze van binnen en buiten bekijken. Veel plezier gewenst! 

We zijn erg benieuwd naar de tekeningen en filmpjes die je hebt gemaakt, 
stuur ze naar ons toe via: info@platformtechnieksalland.nl. Wie weet 
verrassen wij jou dan wel met een fraai cadeau. 

Onderzoeksvragen
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? Dit mag je digitaal doen. Scan de QR code van elk bedrijf 
en geef online antwoord. 

Zo divers zijn  
techniek en  
technologie en je 
komt het overal  
tegen: op school,  
in het ziekenhuis,  
in de winkel, op  
vakantie, thuis,  
op een boerderij,  
op het spor tveld,  
in de bibliotheek,  
in je mobiele  
telefoon. 

Overal!
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Mensink 
Bouwbedrijf

Nijhof 
Installatie-
techniek

Pan Oston STARA EG 
Engineering

Autobedrijf 
Holtkuile

Van 
Merksteijn

Bruggeman 
Mechanisatie - 
Tuin & Park 
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Werkstuk aanleveren

Foto opdracht:
Trek een lijntje van het logo naar de foto waarvan jij denkt waar het bij hoort en 
waarom. Als je weet wat een bedrijf doet, dan is het misschien makkelijker om de 
lijntjes te trekken. 

Het werkstuk mag op woensdag 27 oktober  
tussen 14.00 en 17.30 uur gebracht worden bij:
Bruggeman Mechanisatie - Tuin & Park 
Van Dongenstraat 36 in Broekland.

Een onafhanke l i jke  jur y  
za l  een aanta l  wer kstukken  

be lonen met  een pr i j s . 

Bij de werkstukken het volgende vermelden:
• Voor- en achternaam
• Groep/klas
• Naam van de school
• Plaats

Niks moet, maar een beschrijving van je  
werkstuk vindt de jury erg leuk. 

Nijhof Installatietechniek
Een lamp is normaal gesproken een lamp 
die bijvoorbeeld op een bureau staat.
Kun jij een lamp bedenken en maken met 
meerdere functies? 
We zijn benieuwd waar je mee komt.

Van Merksteijn Staalcoating
Het smelten van strijkkralen heeft 
ongeveer hetzelfde effect als poeder 
op staal. Kun jij een ontwerp maken 
van een voorwerp of logo of eigen 
naam en deze met strijkkralen 
namaken? Let goed op wat er met 
de strijkkralen gebeurd als ze warm 
worden.

Werkstukopdrachten
Alle bedrijven hebben opdrachten voor je bedacht. 
Kies een opdracht die je leuk vindt en ga ermee aan 
de slag. Je mag de opdracht uitvoeren zoals jij dat 
wilt en gebruik maken van verschillende materialen. 
Je mag iets knutselen, knippen, plakken, tekenen, 
schetsen, verven, mozaïeken, etc. Leef je maar lekker 
uit! Als je het thema “Techniek en Technologie: daar 
zit energie in!” erin verwerkt vinden wij dat te gek. 
We kijken er nu al naar uit om te zien waar jij ons 
mee gaat verrassen. De mooiste werkstukken belonen 
wij met prachtige prijzen. 

Bruggeman Mechanisatie - 
Tuin & Park
Ontwerp een machine voor in 
de tuin of het park en omschrijf 
wat de machine kan (eventueel 
mag de machine voor of achter 
de trekker).

Pluimvee- en melkveebedrijf  
Kievitsbosch
Als jij een legkip was, in wat voor stal 
zou jij dan willen leven? Je mag zelf 
kiezen of je een tekening, plattegrond, 
maquette maakt.

Autobedrijf Holtkuile
Tegen de tijd dat jij zelf in een auto mag rijden zal deze er 
anders uitzien dan nu. Hoe denk je dat auto’s er dan uit zien?  

Heb je dan nog een rijbewijs 
nodig?
We dagen je uit om een auto 
te ontwerpen waar jij dan 
wel in zou willen rijden of 
gereden wilt worden. 

Pan Oston
Een kassa is niet 
alleen het scherm en 
de geldlade van de kassière, het is eigenlijk een 
groot meubelstuk, want ook de kassaband en 
de hele ombouw horen er bij. Zou het afrekenen 
ook anders kunnen? Bijvoorbeeld in een aparte 
afrekenruimte. Heb jij 
daar ideeën over? Kun 
jij daar iets moois voor 
bedenken, ontwerpen 
en maken?  
We zijn erg benieuwd.

Bouwbedrijf Mensink
Bedenk een huis dat 
warm blijft zonder centrale 
verwarming of hout-/
gaskachel.

Stappenbelt/EG Engineering
Machines zijn vaak groot en niet mooi. Pak een 
voorbeeld van zo’n lelijke machine en maak er 
een mooie en goed 
uitziende machine 
van. Wie weet fleuren 
wij onze machines 
dan ook wel zo op.

TECHNIEKDAGEN
ONDERWIJS 
SALLAND

Editie



Sponsoren

Volg de Techniekdagen op 
www.platformtechnieksalland.nl

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

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland


