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In dit nummer 3:

De laatste loodjes …

… wegen het zwaarst. Met de zomer in
zicht, kun je verleidt worden om een heel
belangrijk doel uit het oog te verliezen:
jouw “ticket” naar het volgend schooljaar.
Wordt het werk dan écht veel te zwaar ?
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Lang geleden kende de kledingindustrie de
keurmeester of “waardijn,” die met een
zegel van lood de kwaliteit van allerlei
stoffen garandeerde. Er waren loodzegels
in verschillende soorten en maten. Voor je
geld moest je “waarde” krijgen; dat werd
gekeurd. Je kon als klant er van op aan dat
hoe meer van deze zegels, én hoe groter
ze werden, hoe hoger de kwaliteit van het
product. Bij een topproduct wogen dus de
grootste en laatst aangebrachte loodjes
het zwaarst; hét verschil bij topkwaliteit.
Bij een topprestatie wegen juist de laatste
stappen altijd ‘t zwaarst. En dat is inclusief
de wens om mét een eindsprint boven de
zesjescultuur uit te stijgen. Succes ermee !
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Drie keurmeesters aan het werk tijdens de presentaties bij
de derde klas van het project over minder zout in de soep.

De derde klas én de Viruskenner 2015
Ons lyceum doet dit jaar voor het eerst mee aan de derde editie van de Viruskenner.
Het is een initiatief van het Viroscience lab en Cirion Foundation. Er doen diverse
scholen tegelijk mee én er kunnen prijzen worden gewonnen. Al gaat het natuurlijk om
bewustwording van diverse virussen samen met de actueel medische stand van zaken.
Op de woensdag van 15 april j.l. togen we
met de 3e klas Technasium naar de nieuwbouw van het Erasmus MC. Bij de ingang aan
de Wytemaweg werd, op de trap, nog even
een groepsfoto gemaakt. Wij kwamen voor
het startschot van ons laatste project van dit
schooljaar: Viruskenner 2015. Een project
dat dit jaar, voor het eerst, is uitgebreid met
enkele scholen in Indonesië en Suriname.
Met nog zeven andere Nederlandse scholen
werden op woensdagochtend 370 leerlingen
over twee collegezalen verdeeld. Er werden
vier minicolleges verzorgd door artsen en
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onderzoeksters van het Erasmus MC.

Het 1e college ging over virussen in het
algemeen; hoe werkt ons afweersysteem
én hoe muteren virussen ?
In het 2e college werd de wereld van het
onderzoek belicht. Hoe gaat dat; van idee,
experiment, analyse tot aan publicatie ?
Vervolgens ging een 3e college dieper in op
diverse virussen én hun globale mobiliteit.
De opwarming van de aarde kan ons ook
een opmars van (sub)tropische virussen
brengen; Dengue (tijgermug) was al in 2007
in Zuid Frankrijk én Italië uitgebroken.
Het 4e college (door mevr. Wiersma) ging in op zoönosen; virussen die overspringen van
dier op mens (zoön = dier, nosos = ziekte). Vanuit veldwerk in Congo liet zij diverse
voorbeelden zien. Veel virussen zijn slecht te genezen is én alleen preventie helpt echt !
Elke school krijgt als coach een arts toegewezen. Wij “hebben”
mevr. Wiersma; zij bezoekt ons op 27 mei. Ook staat continue
een medewerkster klaar voor het contact tussen arts en school.
Elk van de zes groepen leerlingen zal zich buigen op één van de negen te kiezen virussen,
zoals Influenza, Hanta, Hepatitis C, HIV, Ebola. Dit project kent meerdere raakvlakken én
kan zowel als een onderzoeks- als ontwerpproject worden gezien.
Op 17 juni aanstaande is in de middag de gezamenlijke afsluiting van dit project in de
Arminiuskerk in Rotterdam. Van de acht scholen kan één, gedelegeerde, groep met hun
idee én presentatie in de prijzen vallen:
1. Een manier van preventie door middel van inhoudelijk juiste informatie.
2. Een innovatief ontwerp van een gebruiksvoorwerp om infectie te voorkomen.
3. Ook is er een prijs voor een (filmische) “leader,” waarin een school zich in anderhalve
minuut presenteert voordat een groep, van dezelfde school, naar het podium gaat.
4. Verder kan iedereen kans op een prijs maken door mee te doen aan de Virusquiz.
Met dit project zijn de leerlingen in de medische wereld beland. Het domein Mens & Medisch
hoort tot één van de zeven bètawerelden, waarbij het schoolvak Biologie centraal staat.

http://viruskenner.nl/

Én hiermee sluit deze klas de onderbouw van het Technasium af én mogen we stellen,
dat alle zeven bètawerelden, al of niet in de gewenste onderzoeks- of ontwerpvorm,
aan bod zijn gekomen, in de twaalf projecten, vanaf de eerste klas tot en met nu.
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De 3e klas - Presentaties “Minder zout in de soep”
Op de vroege ochtend van 1 april werd onder ruime belangstelling van ouders het
onderzoek naar minder zout in de soep gepresenteerd. Mevr. Mathot was namens
opdrachtgever Unilever aanwezig met mevr. Bakuwel, docente bij de HBO-opleiding
Food Commerce and Technology van de Green Life Sciences in Delft.
Unox is een kant-en-klare soep van Unilever én zout is een smaakversterker. Het bedrijf is serieus
benieuwd hoe het met minder zout in haar producten toe kan “zonder dat er over de heerlijke
smaak getwist hoeft te worden.” Dit is een experimenteel onderzoeksproject, waarbij, zoals in een
voedingslaboratorium het maken van proefondervindelijke testen erg belangrijk is. Wanneer is iets
te flauw of te zout, wanneer proef je geen verschil meer ? Ook maakte elke groep minstens één
eigen soep klaar. Tot slot moest ze hun bevindingen wetenschappelijk rapporteren.

Eind april verklaarde de Consumentenbond, dat de industrie nog te veel zout verwerkt. Van de
eerder geteste 90 producten zijn er 40 nog even zout, sommige zelfs zouter. De bond vraagt sinds
2007 aandacht voor het te hoge zoutgehalte. Het ministerie van Volksgezondheid maakt geen
bindende afspraken over zout, vet of calorieën. Een producent loopt het risico, dat zijn product in
het schap blijft liggen, omdat ’t te “flauw” is. Tóch is het doel, dat iemand per 2020 niet meer dan
6 gram zout per dag eet. Er zijn producenten, die hiermee al wél bezig zijn. Maar het is opletten !
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Projectverslag “Minder zout in de soep”
Romy Hall schrijft in deze aangepaste versie van haar projectverslag:
we hebben eerst een plan van aanpak gemaakt over het gehele project.
Hierin hebben we in grote lijnen opgeschreven wat we, op welke manier én wanneer, gingen doen.
Bij ons eerste deelonderzoek moesten wij van 10 verschillende soepen op zout onderzoeken.
Wij hebben de merken Unox, Struik en AH huismerk onderzocht. Toen we deze 3 merken met
elkaar vergeleken, kwam daaruit dat in het AH huismerk het meest zout is. Ook is er een verschil
in zoutconcentratie tussen de verschillende smaken van soep. We hebben de gegevens op internet
opgezocht en we zijn ook naar een supermarkt geweest om zoutgehaltes in soepen te bekijken.
Bij ons tweede deelonderzoek hebben we de gevolgen onderzocht op
ons lichaam van een teveel aan zout. Mensen eten gemiddeld 11 gram
zout per dag, terwijl we maar 3 gram nodig hebben. De gevolgen zijn op
korte termijn uitdroging, te hoge bloeddruk en verhoogde zuurgraad.
Op lange termijn kun je Osteoporose (broze botten), nierstenen,
nierfalen, maagkanker, verlies van spiermassa en Oedeem krijgen.
Zout heb je wel nodig, want je hebt zout nodig voor je vochtbalans en
voor de zenuwprikkelgeleiding. Als je weer te weinig zout in je lichaam
hebt, krijg je een lage bloeddruk en dat is ook niet goed, maar wel
minder slecht dan een hoge bloeddruk.
Daarnaast hebben we nog van alles opgezocht en nagedacht om zout te
verminderen, zoals dat je verse producten moet gebruiken en geen kant-en-klaar maaltijden.
Bij ons derde deelonderzoek namen we een test af met 10 verschillende zoutconcentraties in
water. De beginconcentratie moest gelijk zijn aan de gebruikelijke zoutconcentratie. De andere 9
concentraties moesten een toenemende zoutconcentratie bevatten. Door het gemiddelde
zoutgehalte van alle soepen te nemen, hebben wij de beginconcentratie uitgerekend. Onze beginconcentratie was 8,44 gram zout per liter. Daarna hebben we die concentratie steeds gedeeld
door 1,25 voor een afnemende zoutconcentratie.
Wij hebben 7 afnemende zoutconcentraties gebruikt en 2 toenemende zoutconcentraties.
:1,25
:1,25
:1,25
:1,25
:1,25
:1,25
:1,25
Beginco x1,25
x1,25
ncentrat
ie
1,77g/1L 2,21g/1L 2,77g/1L 3,46g/1L 4,32g/1L 5,40g/1L 6,75g/1L 8,44g/1L 10,6g/1L 13,2g/1L
0,0531g/
30mL

0,0663g/
30mL

0,0831g/
30mL

0,1038g/
30mL

0,1296g/
30mL

0,1620g/
30mL

0,2025g/
30mL

0,2532g/
30mL

0,3165g/
30mL

0,3956g/
30mL

Hierna hebben we verschillende docenten en leerlingen gevraagd om te komen proeven en de
bekertjes met de concentraties in volgorde van minst zout naar meeste zout te zetten. Van de
resultaten die daaruit kwamen hebben we een grafiek gemaakt zodat we die konden analyseren.
Hiernaast zie je de resultaten over 15 deelnemers. Er is
te zien hoeveel mensen welke concentratie op de goede
plaats hadden gezet. Er is te zien dat de hoge
concentraties het meest op de juiste plek werd gezet en
de rest wat minder vaak. Het is dan wel opmerkelijk dat
ook bekertje 4 wel veel op de goede plaats werd gezet.
Bij onze vierde deelonderzoek deden we een test met
verschillende zoutconcentraties in onze basissoep. Voor
onze zelfgemaakte basissoep hebben we een kip 3 uur in
kokend water laten trekken en het laatste uur hebben we
een kruidenzakje toegevoegd met verschillende soorten
kruiden als smaakversterker. We hebben onze basissoep zonder zout gemaakt.
Pas hierna hebben we aan onze bassisoep steeds verschillende concentraties zout toegevoegd en
dat hebben we op dezelfde manier gedaan als bij deelopdracht 3. We hebben de bekertjes
genummerd, zodat docenten en leerlingen de bekertjes soep konden neerzetten van het minste
naar dat met het meeste gehalte aan zout.
Het resultaat van deze test was, dat vooral de concentraties met veel zout erin het meest goed
zijn geraden. Maar ook de concentratie met het minste zout is vaak goed neergezet. En ook dit
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resultaat hebben we in een staafgrafiek gezet. >
Eigen test met Unox 40% minder zout ?
Zelf hebben wij ook nog een test bedacht met soep. We
hadden twee blikken tomatensoep gekocht en van één
blik hadden we het etiket bewerkt en opnieuw geprint.
Op dat etiket (soep 2) hadden we gezet dat er 40%
minder zout in zat. Maar het was gewoon precies
dezelfde soep als de andere.
We hebben allerlei mensen de soepen laten proeven en
daarover verschillende vragen gesteld. Onze hoofdvraag
was natuurlijk welke soep zouter is, maar we wilden niet
dat dit te duidelijk zou opvallen en daarom hadden we
ook andere vragen bedacht. We hadden ook de optie open gelaten om te antwoorden, dat ze
allebei even zout zouden kunnen smaken. Maar dit antwoord had niemand gekozen.

Ons formulier dat moest worden ingevuld, zag er zo uit:
Bij deze test krijgt u 2 verschillende soepen voorgeschoteld.
De ene heet Unox traditionele tomatensoep en de andere heet Unox tomatensoep 40% minder zout.
Welk van de structuren van de 2 soepen vind u lekkerder?
………………………………………………………………………………………………………………………
Welke van de 2 soepen is romiger?
Unox Traditioneel
/ Unox 40 % minder zout
/Geen van beide
Proeft u verschil tussen zout in deze 2 soepen? Zo ja welke is dan zouter?
………………………………………………………………………………………………………………………
Vindt u een van de soepen zoeter dan de ander? Zo ja welke is dan zoeter?
………………………………………………………………………………………………………………………
Proeft u verder nog een verschil?
………………………………………………………………………………………………………………………

In de grafiek is te zien, dat bijna iedereen (83%) koos dat de Unoxsoep Traditioneel ook echt
zouter smaakte, maar het was precies dezelfde soep als de zogenaamd “40% minder zout.”
Niemand koos ervoor, dat ze allebei even zout smaken. Hieruit blijkt, dat je de hersens heel
goed kunt beïnvloeden door middel van een zichtbaar etiket, omdat mensen er van uitgaan, dat
wat erop staat waar is en niet alleen denken dat het zo is. Het smaakt dus ook anders !
Fruitsoep
Ook hebben wij een soep gemaakt door middel van verschillende soorten fruit te zeven zoals
appel en banaan en dit te mengen met kippen- en groentebouillon zonder zout erin. Dit had
een hele flauwe voorsmaak, maar de nasmaak was best goed zonder dat er zout in zat dus dit
zou Unilever verder kunnen uitwerken. Ook moet je veel verschillende kruiden toevoegen aan
soepen, want hierdoor krijgt het al zeker een veel betere smaak. Dat is een onderzoek waard.
Mijn mening
Ik vond het heel leuk om een keer iets te doen met voeding en dan ook nog met zout, omdat
er overal veel zout in zit. Ook vond ik het erg leuk dat we zelf soep mochten maken en ook
helemaal zelf mochten verzinnen hoe we dat gingen doen. Het was ook erg leuk dat we zelf
mochten experimenteren met verschillende soorten kruiden en wij hebben dat ook gedaan met
verschillende soorten fruit. Maar hoe gingen we de soep zouter laten smaken zonder zout of
maar met een klein beetje was een spannende vraag ? Onze samenwerking verliep goed. Vaak
waren we het met elkaar eens. Als dat niet zo was, losten we dat op een goede manier op.
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De 2e klas - Presentaties van de Stormbaan

De leerlingen hebben in het bijzijn van hun ouders, wethouder Monhemius en de landschapsarchitect mevrouw Hooijmaaijers, de eindresultaten getoond voor een stormbaan
in de Zuidpolder op de geslaagde avond van 1 april in het stadhuis van Barendrecht.
Na een excursie naar de Van Ghentkazerne in Rotterdam en een workshop van de landschapsarchitecten van de gemeente Barendrecht aan het begin van dit project was het nu de beurt aan
enkele geselecteerde groepen van leerlingen om op het podium een presentatie te houden.
Van elk van de twee technasiumklassen waren er twee presentaties. Op school was er al door
leerlingen en leerkrachten een selectie gemaakt uit alle gemaakte ontwerpen van alle groepen.
Hiervan werden de vier beste ontwerpen in het gemeentehuis gepresenteerd.
De druk bezochte avond was een geweldige afsluiting van dit project. Aan het einde was het
mogelijk om vragen te stellen. Alle groepen werden in de gelegenheid gesteld om hun presentatie
te laten zien op de meegebrachte laptops en bij de tentoonstelling, die tegelijkertijd geopend was,
waren de eindverslagen en gemaakte ontwerpen te zien.
De afspraak met de wethouder is, dat bij de realisering van de plannen de leerlingen betrokken
zullen worden bij het volledige besluitvormingsproces.
De leerlingen, op hun beurt, zijn natuurlijk tegelijkertijd enorm benieuwd wanneer ze van hun ontwikkelde
baan in de Zuidpolder gebruik kunnen maken.
Eigenlijk kunnen ze er nu al niet op wachten …
De Schakel, de lokale nieuwsvoorziening van Barendrecht, besteedde er dit artikeltje aan:

Presentatie ontwerpen stormbaan Zuidpolder
2 april 2015 10:23 | 156 keer bekeken | Nieuws » Nieuws

BARENDRECHT –
Op woensdag 1 april
presenteerde 46 leerlingen
van twee technasium van
het Dalton College hun
groepsontwerpen voor een
stormbaan in de Zuidpolder
aan wethouder Ingeborg
Monhemius.
(Twee Technasium ? Dalton College ?
Voortaan toch maar om inzage vóór
publicatie vragen … ?)

In januari kregen de leerlingen als tijdelijke landschapsarchitecten de opdracht een stormbaan te ontwerpen voor middelbare scholieren in de leeftijd van
12 tot 18 jaar. Het ontwerp moest aansluiten bij de landschappelijke omgeving.
De opdracht van het Dalton is een eerste verkenning voor de mogelijkheden van een stormbaan
in de Zuidpolder.
Het Rotterdams Dagblad (AD) besteedde er op vrijdag 27 maart aandacht aan, maar dat artikel
konden wij, helaas, niet opnemen.
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3D printen in het Technasium
Ontwikkelingen op het gebied van computers, microprocessoren en software hebben er
toe geleid dat aanvankelijk zeer kostbare technieken nu voor een veel grotere doelgroep
beschikbaar zijn. Hierdoor is het digitaal printen van materialen in drie dimensies ook
voor ons toegankelijk geworden. Op het Dalton Lyceum printen we met plastic polymeer.
Werden deze technieken eerst ingezet op industriële schaal én uitgevoerd door grote en zeer
kostbare machines, de afgelopen tien jaar is er echter sprake van een ware doorbraak. En vooral
de laatste jaren is de aandacht breder gericht op 3D-printers met alles wat daarmee samenhangt.
En 3D printen kun je “hot” noemen. Ook het Dalton Lyceum heeft sinds een jaar een 3D printer.
De interesse in deze techniek zal de komende jaren nog verder toenemen in het dagelijks leven.
Een 3D printer is een apparaat dat een materiaal
eerst vloeibaar maakt en met dit gesmolten
materiaal sporen op een XY-vlak zet. Door bij dit
proces steeds een iets grotere verticale afstand van
het basisvlak in te stellen (Z-as), kunnen de sporen
“gestapeld” worden. Op deze manier kan er met
het grondstofmateriaal ook in de hoogte worden
geprint. Als grondstoffen worden vaak thermoplastics gebruikt. Dit zijn plastic polymeren die bij
een hoge temperatuur vloeibaar worden. Andere
succesvol toegepaste materialen zijn gips, papier, hout, chocolade en diverse soorten metaal.
Een ander belangrijke én medische ontwikkeling is het 3D printen van implantaten en organen.
De bewegingen die een 3D printer maakt in de ruimte (X-, Y- en Z-as) worden gerealiseerd met
behulp van stappenmotoren (steppers). Deze stappenmotoren worden aangestuurd door middel
van gespecialiseerde elektronica (drivers). De drivers zelf worden dan weer aangestuurd met
behulp van software. De software werkt met instructies, die aangeven welke bewegingen moeten
worden gemaakt in de driedimensionale ruimte (XYZ-assenstelsel). De drivers samen met de
software vormen het hart van de aansturing van de 3D printer en wordt de “interface” genoemd.
Om succesvol voorwerpen te kunnen printen is het dus noodzakelijk om de machine de juiste
instructies te geven. Hierbij wordt, bij ons, uitgegaan van een digitaal 3D tekenprogramma.
Voorbeelden zijn SketchUp, Solid Egde of Autocad. In CAD-programma’s (Computer Aided Design)
kunnen voorwerpen in 3 dimensies ontworpen worden. Het voordeel is, dat in deze programma’s
goed te zien is dat er feitelijk 3D wordt getekend. Als het ontwerp naar tevredenheid is, kan het 3D
ontwerp worden omgezet in instructies voor de 3D printer. Het meest gangbare type bestand
voor de instructies is het STL-bestand (Surface Tessellation Language). De instructies in het STLbestand beschrijft de oppervlaktegeometrie van de vorm (http://nl.wikipedia.org/wiki/STL-bestand).
Deze werkwijze maakt het mogelijk om bijna ieder voorwerp te tekenen én vervolgens te printen.

Ontwerp in SketchUp

Controlescherm van de 3D printer

Onze 3D printer met prints

Het gebruik van 3D printers ligt nu “zo’n beetje” in ieders bereik.
Het is helder dat iedereen, die CAD-programmatuur beheerst over de mogelijkheid
beschikt om een ontwerp écht in 3D door een 3D printer te laten realiseren.
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Persbericht bijenhotel Zwijndrecht
Er is een artikel gewijd aan het bijenhotel op www.zwijndrecht.net op 24 april 2015.
Het is geschreven door dhr. Stevense van ’t Weetpunt én de Stichting Hooge Nesse in
Zwijndrecht. Wij nemen het, uiteraard met enige trots, integraal over:

Bijenhotels op de Hooge Nesse geplaatst
Het is gelukt! De bijen- of insectenhotels staan op hun plek.
Leerlingen van de Technasium afdeling van het Dalton Lyceum in Barendrecht bouwden op 23
april ’15 drie (3) bijen- of insectenhotels op de Hooge Nesse polder. Ruim twee en een halve
maand voorbereiding gingen er aan vooraf.
Op de ‘frisse’ morgen van 4 februari jl. maakten ze kennis met het gebied, waarna zij in ’t
Weetpunt een begin maakten met een eigen bijen- of insectenhotelletje. Vervolgens gingen zij
in de ‘Denktank’ en de ‘Machinekamer’ op het Daltoncollege aan de slag om er iets moois van te
maken voor de Hooge Nesse. De resultaten zullen vanaf de 23ste april voor iedere wandelaar op
de Hooge Nesse zichtbaar zijn. Een informatiebord wordt binnen afzienbare tijd geplaatst, maar
wie meer wil weten over bijen en insectenhotels kan ook terecht op de website van SN&L-ZW:
http://www.natuur-zw.nl/Wordpress/snl-zw/de-hooge-nesse/bijenhotel-op-de-hooge-nesse/
Een mooi initiatief, waarmee de ‘Stichting Hooge Nesse Veerplaat’ zeer is verguld. De natuur op
de Hooge Nesse krijgt een steun in de rug en de leerlingen hebben uit verschillende
invalshoeken kennis kunnen maken met het gebied en het insectenleven. Op de Hooge Nesse
staan al bijenkorven voor honingbijen (die in volken leven), maar deze schuilplaatsen voor
solitaire bijen en insecten zijn een welkome aanvulling.
Locatie: de meest westelijk hoek van de Hooge Nesse polder. Langs het Borgmanpad is daar
een overstapmogelijkheid over de afrastering. Parkeren met auto kan bij Hotel Ara.
Het Borgmanpad is niet toegankelijk voor auto’s.
Te voet vanaf Ara, of per fiets is geen probleem.
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Science-web en het bijenhotel
In periode 3 zijn we in de klassen gestart met Science-web. Het is een gestructureerd
format, beschikbaar via internet, voor het Plan van Aanpak en het Eindverslag.
Wat is de bedoeling van het gebruik van Science-web in ons Technasium ?
Het was even wennen voor de klassen, toch zien we nu al een stukje groei in de structuur van de
planningsvaardigheden.
In de eerste twee weken gaan de leerlingen aan de slag met het maken van een PVA ofwel Plan
van Aanpak. Deden ze dit eerst iedere week beetje voor beetje, nu doen ze dat voor het hele
project in één keer. De leerlingen worden eigenlijk gedwongen goed naar de opdracht te kijken en
naar wat de opdrachtgever precies wil. Daarbij hoort ook een bronnenlijst en een zakelijk format
bij de te ontwikkelen vaardigheden. En dan wordt gekeken naar de beschikbare tijd en vervolgens
worden de deelopdrachten en ontwerpfase over de lessen verdeeld.
Het is een praktisch hulpmiddel om leerlingen te leren een planning over langere tijd op te zetten.
Als het PVA is goedgekeurd, gaan de leerlingen het PVA omzetten in een eindverslag.
Hierin gaan ze kijken naar de uitvoering van de verschillende deelopdrachten, hoe ze hebben
gewerkt, maar ook naar hoe de planning is verlopen.
Deze periode is ook gestart met het bijhouden van de uren die ze daadwerkelijk met een opdracht
bezig zijn geweest. Ze maken foto’s van hoe ze aan het werk zijn geweest en leveren het aan het
einde van het project in.
Bij Science-web zit ook een beoordeling verweven, waarbij leerlingen elkaar beoordelen.
De leerlingen krijgen 100 punten voor vier onderdelen en moeten dat verdelen over hun groepje,
inclusief zichzelf. Hierdoor krijgen leerlingen inzicht in hun sterke kanten en de te ontwikkelen
kwaliteiten. Dit doen ze 3 x per project om een goed beeld te krijgen van hun werkhouding over
de onderdelen: samenwerken, productgerichtheid, inventiviteit en het plannen en organiseren.
Voorbeeld van een planning over een gehele periode

Plan van Aanpak met fictieve namen en data

Datum
14-4-2015
14-4-2015
14-4-2015
16-4-2015
16-4-2015
16-4-2015
19-5-2015
19-5-2015
19-5-2015
21-5-2015
21-5-2015
21-5-2015
27-5-2015
27-5-2015
27-5-2015
29-5-2015
29-5-2015
29-5-2015
2-6-2015
2-6-2015
2-6-2015

Groepsleden
Jan
Jesse
Joyce
Jan
Jesse
Joyce
Jan
Jesse
Joyce
Jan
Jesse
Joyce
Jan
Jesse
Joyce
Jan
Jesse
Joyce
Jan
Jesse
Joyce

Te doen
Maken Plan van Aanpak
Oriëntatie deelopdracht 1.2 + 1.5
Oriëntatie deelopdracht 1.1 + 1.4
Oriëntatie deelopdracht 1.3 + 1.6
Inleveren Excursieverslag en
Oriëntatie afronden
Brainstormen

Prototype bedenken en vaststellen

Prototype ontwerpen

Prototype maken

Vervolg op pagina 11
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4-6-2015
4-6-2015
4-6-2015
9-6-2015
9-6-2015
9-6-2015
11-6-2015
11-6-2015
11-6-2015

Jan
Jesse
Joyce
Jan
Jesse
Joyce
Jan
Jesse
Joyce

Prototype maken
Puntjes op de i zetten / afronden en
het Eindverslag via Science-web is af
Presentatie en de week erop
inleveren van Projectverslag
Project- /Eindverslag

einde periode
Foto’s: leerlingen maken het Bijenhotel
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De 2e klas - Excursie naar de Visser Group
Net als vorig jaar is dit jaar de firma Visser opdrachtgever van ons project Food Future.
Vorig schooljaar was de opdracht vooral gericht op het onderzoeken van de behoefte aan
voedsel in 2050. Er werd informatie verzameld over de productiviteit in de verschillende
werelddelen en vergeleken met de producten die de firma Visser levert.
Dit jaar werd de opdracht specifieker op één van deze nieuwe producten gericht, te weten de
producten van Growpact. Het product van Growpact is een totaalconcept dat is afgestemd op een
lokaal gebied en de daaraan gekoppelde agrarische behoeften. Één van de onderzoeken die de firma
Visser heeft uit laten voeren door de Landbouw Universiteit van Nijmegen is het in kaart brengen
van de levenscyclus van een (willekeurige) plant en de nodige verzorging in alle stadia van groei.
Binnen het product van Growpact is
er met name sprake van standaardonderdelen, die met de eisen van
specifiek lokale omstandigheden
worden aangevuld. Growpact zal
binnenkort geïntroduceerd worden
in de provincie Quetzaltenango in
Guatemala. Onze leerlingen gaan
onderzoeken welke materialen daar, in Guatemala, extra ingezet kunnen worden om de producten
van Growpact optimaal in te kunnen zetten voor de nodige, én gegarandeerde, voedselzekerheid.
Op 23 april zijn we op excursie geweest bij de firma Visser in ‘s Gravendeel, verwelkomd door de
heren Den Hertog én In ’t Veld, die voorlichting gaven over de firma Visser en over Growpact.
Over de omstandigheden die zich voordoen in de wereld, de toename van het aantal mensen en de
toename van welvaart met de gevolgen, die dit met zich meebrengt en hoe hierop ingespeeld wordt
door Growpact. Het product van Growpact is een gevulde container, die is afgestemd op de
behoeften die een plant nodig heeft om te kunnen groeien, aangevuld met specifiek lokale behoeften
die daar, in een bepaald gebied, nog eens bijkomen. Hieronder vallen ook hulp aan het management
en het geven van opleidingen.

Na de presentatie zijn we opgedeeld in drie groepen voor een rondleiding door de bedrijfshallen.
Zowel de productieafdelingen met de zeer uiteenlopende producten van de firma Visser mochten we
bezoeken als ook de afdeling van de nieuw te ontwikkelen producten.
Na afloop kwamen we samen in de grote hal en hebben leerlingen vragen gesteld. Ze waren op dat
moment al twee weken bezig met het nieuwe project en konden daarom gerichte vragen te stellen.
Het is een goede en zinvolle excursie geweest waarbij het een enorme ervaring is om in de keuken
te mogen kijken van één van de vooruitstrevende hightech bedrijven, die Nederland rijk is.
In de week van 18 t/m 26 juni zijn er presentaties voor ouders en klasgenoten waarna er een keuze
gemaakt wordt voor de eindpresentaties die op 1 juli aan de opdrachtgever wordt gegeven.
Op dinsdag 19 mei en woensdag 20 mei zijn er extra workshops aan de leerlingen gegevens door
docent dhr. Rietveld van de Hogeschool InHolland uit Delft. Hij is docent Tuinbouw en Agribusiness
van de opleiding Green Life Sciences, Domein Agriculture. Zie pagina 14.
Extra info: http://growpact.com/
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De 2e klas – Groene Workshop
Op 19 en 20 mei hebben de tweede klassen technasium een workshop gevolgd van Kees
Rietveld, docent aan de Hogeschool InHolland Delft. Hierbij kregen ze te horen en te
zien wat er komt kijken bij het kweken en groeien van planten. De workshop was
specifiek afgestemd op het vraagstuk van een goede voedselvoorziening van groenten
in Quetzaltenango in Guatemala.
Waar ligt Guatemala ? En waar exact in midden-amerika ?

Via meegebrachte planten, zaden, kweekbakken en een PowerPoint vol informatie over de
omstandigheden waar rekening mee dient te worden gehouden bij het kweken van planten, zijn de
leerlingen aan de hand meegenomen naar Guatemala. Hoe ziet het landschap eruit ? Wat is de
gemiddelde temperatuur in de zomer herfst, winter en herfst ?

Wat ga je er kweken ? Hoe is de bodemgesteldheid ? Hoe is de luchtvochtigheid ’s nachts en
overdag ? Wat hebben planten eigenlijk nodig? En hoe ziet de levenscyclus van een plant eruit ?
Én wat neem je dan vooral mee over de oceaan in de container van Growpact naar Guatemala ?

Twee lesuren vlogen voorbij waarbij de leerlingen geboeid hebben geluisterd en meegewerkt.
Zij kunnen nu goed geïnformeerd hun project over voedselzekerheid in Guatemala voltooien.
Zie voor algemene informatie over het Technasium >>> www.technasium.nl
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