Techniek Experience: heb je opeens
een boormachine in je handen!
Als afsluiting van de Techniek Experience was het vorige week een en al
bedrijvigheid in het Industrieel Museum Zeeland. Ruim 900 tweedeklassers
van de Zeeuws-Vlaamse vmbo-scholen werden aan het werk gezet tijdens
leuke, interessante en vooral ook leerzame workshops. Verhelderend ook
voor als je binnenkort je profielkeuze
moet maken.
Wederom is Huis van de Techniek de
organisator van dit project. In samenwerking met tientallen bedrijven,
Scalda en HZ University of Applied Sciences. Techintrest, een vereniging van
20 leden uit diverse technische disciplines, en Vrienden van Elektro- en
Installatietechniek spelen ook een rol
door het organiseren van Meet&Greets
en het aanbieden van workshops.
Mark de Kok, werkzaam bij Engie en
voorzitter van Techintrest legt uit:
“Leerlingen kiezen twee foto’s en gaan
vervolgens in tweetallen op pad langs
de aanwezige technische bedrijven. De
foto’s vormen een mooi uitgangspunt
om met elkaar in gesprek te gaan.
Welke techniek is bijvoorbeeld te zien
op deze foto?” Zo hebben Bram en
Vincent een foto van een Formule 1
wagen in handen en leggen hun vraag
bij Yara voor. Al luisterend trekt Bram
al snel de conclusie: “Techniek is veel
meer dan alleen maar werken met
hout en metaal.”

Giel en Noël proberen ondertussen een
limonadefabriek te ontwerpen. Na wat
gepuzzel en hier en daar een hint kan
hun fabriek gaan ‘draaien’ en zo hebben ze gelijk wat over procestechniek
geleerd. Giel wil later de boerderij van
zijn vader overnemen, maar vindt zo’n
dagje techniek ook erg leuk. “We gaan
snel door naar de volgende workshop.”

Techniek
Experience
Tijdens Techniek Experience maakten 900 leerlingen
kennis met de technische sector. De Techniek Experience 2020 is
mogelijk gemaakt in samenwerking met de volgende bedrijven:

Iets verderop bouwen Kayleigh en
Latitia een lampje. Met de boormachine in haar hand zegt Kayleigh: “Het is
echt leerzaam en interessant.” Latitia
is het daar mee eens: “Ik dacht dat het
een saaie dag zou worden, maar het is
hartstikke leuk.” Na wat lassen en het
plaatsen van de batterij gaat ook hun
lampje branden. “Die zet ik straks op
mijn nachtkastje,” zegt Latitia enthousiast.

Participanten van Huis van de Techniek:

LET OP! HET WITTE VLAK IS ONDERDEEL VAN HET LOGO
EN GEEFT BIJ GEBRUIK OP WITTE ONDERGROND
DE MINIMALE VRIJE RUIMTE ROND HET LOGO AAN.

www.techniekexperience.nl

