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TECHNA

Jaargang 4

In dit nummer 4:

De laatste der TechNa ?
Ja, dit is de laatste uitgave van de TechNa.
Na vier jaargangen is er een stevige én
succesvolle basis gelegd in het geven van
feitelijke informatie over de praktijk van
het Technasium op ons Dalton Lyceum.
En dat is met alle plezier én genoegen
gedaan, maar ... vanaf komend schooljaar
verschijnt ons nieuws in een andere vorm.
In de nimmer aflatende vaart der volkeren
verschijnt, komend schooljaar, de nieuwsvoorziening van het Technasium als blog
op de website van onze school.
Het is tijd voor iets nieuws mét nieuws in
een actueel modern jasje, dat nét zo goed
vet strak is én óók een jonger, technisch
geïnteresseerd, publiek aanspreekt. Én we
bezien mogelijkheden met huidige sociale
media zoals Twitter, dat wellicht onderdeel
kan worden van nieuwsvoorziening door
onze leerlingen in het Technasium.
Wij menen, dat deze vernieuwing nodig is.

Pagina .
Van de redactie: De laatste der TechNa ?

.

Hoe wordt een cijfer bij O&O gegeven ?

1

3 klas – Presentaties Viruskenner 2015

4.

4e klas – Keuzeproject: Hond

6.

Diabetesspellen van klassen T1C en T1D

8

2e klassen – Presentaties Food Future

10.

e

TECHNAFSCHEIDSNUMMER

Bedekking van een stoel in de “denktank;” een plekje in het
lokaal van ons Technasium, om even na te kunnen denken.

Hoe wordt een cijfer bij O&O gegeven ?
Nadat er van verschillende kanten door ouders, mentoren en collega’s deze vraag is
voorgelegd, geeft de Technator van de Onderbouw, dhr. Schermer, de volgende uitleg.
Met de lessen O&O ontwikkelen we, vanuit de
werkwijze van de Stichting Technasium, acht
competenties bij onze leerlingen.
Voor een project Ontwerpen zijn dat:





Samenwerken
Plannen en organiseren
Inventiviteit
Productgericht werken

Voor een project Onderzoeken zijn dat:





Individueel werken
Doorzetten
Kennisgericht werken
Procesgericht werken

De acht competenties zijn elk opgebouwd
uit 15 vaardigheden. De eerste vijf vaardigheden zijn voor Beginners, de volgende vijf
voor Gevorderden en bij de laatste vijf
komen we in de Bovenbouw van het
Technasium aan, die voor de Experts.
Per project zijn er vier competenties met,
per leerjaar, een opbouwend aantal
vaardigheden, die onderdeel zijn van de
beoordeling voor een cijfer.
Leerlingen werken naar een duidelijke
opbouw van de vaardigheden, die gemeten
worden door middel van “Rubrics.” In het
Nederlands noemen we dat “Rubrieken.”
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Rubrics is de algemene naam voor een beoordeling, die bestaat uit beschrijvingen van niveaus
van beheersing van diverse vaardigheden, die bij een bepaalde competentie horen.
Met de opbouw van beginner, gevorderde en expert werken de leerlingen toe naar het einddoel,
het zelfstandig kunnen uitvoeren van de meesterproef; het schoolexamen in HAVO 5 of VWO6.
1. Het geven van cijfer start met het beoordelen van het Plan van Aanpak.
De leerlingen hebben een opdracht gekregen met de volledige omschrijving van een project.
Na het uitvoeren van een vooronderzoek worden diverse taken, in de groep van leerlingen,
verdeeld en een planning in de tijd gemaakt. Dit proces neemt ongeveer acht lesuren in beslag.
Het Plan van Aanpak wordt opgestuurd naar de docent via “itslearning,” een digitale leeromgeving per internet. Hierbij vindt er tegelijkertijd plagiaatcontrole plaats. Voor onderdelen waar
een persoonlijke inbreng wordt verlangt, is dit zeker bruikbaar.
Als docent maak ik bij de beoordeling van het Plan van Aanpak gebruik van een schema, die
beoordelingen weergeeft als WOW!, goed, voldoende, niet zo goed en jammerrrr. Deze
waarderingen geef ik volgens vooraf opgestelde criteria, waar elk onderdeel aan moet voldoen.
En meting vindt plaats volgens mijn
waarneming. Bij de beoordeling van het
Plan van Aanpak dient ieder onderdeel
voldoende te worden afgesloten. Bij
onvoldoende dient het verbeterd te
worden. Het Plan van Aanpak is toch
het uitgangspunt van het verdere
verloop van het project.
De klas is opgedeeld in groepen van
vier leerlingen en zij krijgen hetzelfde
cijfer voor hun Plan van Aanpak.
Dit groepscijfer wordt aangevuld met de
voorgeschreven onderdelen van elk
project:
2. De beoordeling van de presentatie aan de opdrachtgever.
Hierbij komen er nog eens wat andere vaardigheden bij; die van presenteren. Maar ook wordt
gekeken naar een logische opbouw van wat er verteld wordt. Tegelijk wordt het eindresultaat
aan de opdrachtgever gepresenteerd. En tot dusver hadden we ook veel ouders als publiek.
3. Het ontworpen product of het onderzoeksrapport.
Ook dit is een groepscijfer, maar de beoordeling gaat altijd in overleg met de opdrachtgever.
4. Het eindverslag
Dit is geschreven door de gehele groep en wordt zoals het Plan van Aanpak beoordeeld,
namelijk volgens dezelfde lijst als hierboven getoond. Onvoldoendes zijn mogelijk.
Ieder genoemd onderdeel: Plan van Aanpak, presentatie, eindrapport, product en eindverslag
heeft een eigen invloed op het eindcijfer. Dit is afhankelijk van gemaakte afspraken. Deze
afspraken zijn van te voren bij de leerlingen bekend, zodat er duidelijkheid over de prioriteiten
is. Zo kunnen zij zich richten op alle belangrijke onderdelen.
5. Beoordeling vier competenties
Een project duurt 9 weken. In het begin van de 3e week, de 6e week en na het maken van het
eindverslag evalueren de leerlingen zichzelf aan de hand van een vragenlijst over vier
competenties. Per competentie verdeelt elke groep 100 punten aan elkaar. De waardering die
de leerling geeft, moet worden verklaard. Dit wordt verder aangevuld vanuit mijn waarneming
gedurende het project. De opbouw hiervan bestaat uit voortgangsgesprekken en bijgehouden
vaardigheidslijsten. Dit alles bij elkaar genomen, levert het volgende voorbeeldschema op.
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Voorbeeldschema beoordeling van een Ontwerpproject

Eindevaluatie LEERLING:

leerling leerling leerling leerling
Naam:

1

2

3

4

Samenwerken

122

84

84

110

Productgerichtheid

116

95

74

115

Inventiviteit

114

91

80

115

Plannen en organiseren:

117

91

77

110

Som:

469

361

315

450

Eindevaluatie DOCENT:

leerling leerling leerling leerling
Naam:

1

2

3

4

Samenwerken

131

77

77

112

Productgerichtheid

119

95

77

110

Inventiviteit

123

88

81

113

Plannen en organiseren:

119

88

78

112

Som:

492

348

313

447

Factor:

Aantal beoordelingen:

3
leerling leerling leerling leerling

Correctiefactor:

1

2

3

4

1,15

0,95

0,88

1,07

Eindcijfer: *)
leerling leerling leerling
1

2

3

7,3

6,0

5,6

6,8

Productcijfer (50 %)

6,4

6,4

6,4

6,4

Procescijfer (50 %)

8,3

5,7

4,8

7,2

4

Samenvatting opbouw cijfer O&O:
Groepscijfer:

Individueel cijfer:

*
*
*
*

Plan van Aanpak
Eindverslag van de groep
Presentatie
Ontwerpproduct of Onderzoeksrapport

* Beoordeling vier competenties door de groep
(dit zijn 3 beoordelingen, het telt 1 keer mee)
* Competenties beoordeeld door de docent
* Persoonlijke verslagen

docent
opdrachtgever +
docent
leerling
docent

*) Het Technasium onderscheidt een individueel procescijfer met een productcijfer van een
groep leerlingen. Elk telt voor 50% mee voor het Eindcijfer wat op het rapport komt te staan.
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Eerst waren er presentaties op school voor de beoordeling. Elke groep presenteerde een verschillend virus.
Mevr. Wiersma was vanuit Rome, via een Skype-verbinding én webcam, present om als expert mee te beoordelen.
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3e klas - Presentaties Viruskenner 2015
Met de 3e klas Technasium zaten we woensdag 17 juni in de Arminiuskerk, tegenwoordig een congres- en debatcentrum, in Rotterdam bij de finale van Viruskenner
2015. Deze kerk staat tegenover museum Boymans-van Beuningen (www.arminius.nu).
Wij waren daar aanwezig met nog vijf andere scholen. In de volgorde van de presentaties:
Johannes Fontanus College uit Barneveld (Hanta virus), Maris College uit Den Haag (Mazelen),
Keizer Karel College uit Amstelveen (HIV), Caland Lyceum uit Amsterdam, (Ebola), Dalton
Lyceum Barendrecht (Dengue én Influenza), Christelijk Lyceum Delft (Dengue).
Door een speling van het lot mochten wij twee presentaties aanbieden in plaats van één per
school. Dat was mogelijkheid, omdat het Kaj Munk College uit Hoofddorp moest afzeggen.
De tweede presentatie was door onze medische coach, mevr. Wiersma, ingebracht in het
coachoverleg als het allerbeste alternatief, omdat het niveau ervan erg hoog is. Nadat alle
coaches de Powerpoint over Influenza hadden bekeken waren zij ook overtuigd.
We dachten daarmee een goede kans te maken in de prijzen te vallen.
Wij hebben echter niet gewonnen, maar onze leerlingen, die presenteerden, hebben wél met
lof én eer onze school vertegenwoordigd. Er waren twee categorieën om te winnen:
Communicatie (effectieve verspreiding van informatie over besmetting te voorkomen) en
Innovatie (een praktisch ontwerp om besmetting van een virus tegen te gaan).
De winnaars Communicatie hadden een idee, als de ALS Ice Bucket Challenge, om Ebola
tegen te gaan door zonder het gebruik van handen (aanraken !) een bord yoghurt op te eten.
We kregen grappige filmpjes te zien met gezichten, die onder de yoghurt zaten.
De winnaars Innovatie hadden tegen HIV een kledinglijn bedacht van onderbroeken en bh’s,
die is voorzien van een vakje waarin, juist met gemak, een condoom kan worden opgeborgen.
Daarbij hadden zij De Bijenkorf bereid gevonden om een “store in store” van hun kledinglijn
“PAH” te huisvesten, waarbij ook in zomaar van huis meegenomen ondergoed, zo’n opbergvak
kan worden gemaakt. Het verdiende geld wordt vervolgens aan het Aidsfonds geschonken.
De jury bleek al met al erg gevoelig voor het effect van publiciteit voor een breed publiek.
Tamira op den Kelder, Gabriëla Troglic, Floris Alderliesten en Quivi Fowler hadden met
hun ontwerp van “muggenzuiger 2.0” een speels apparaat gemaakt om op de tijgermug te
jagen, wat dus ook voor kinderen geschikt zou zijn. De handzame stofzuiger wordt via de zon
opgeladen, zodat het juist in armere tropische landen praktisch bruikbaar is.
Hun uitleg over Dengue was van hoog niveau; zij lieten o.a. zien waar op de wereld de
risicogebieden zich bevinden, maar ook hoe knokkelkoorts in het lichaam werkt én lieten
gangbare preventiemiddelen zien, waarbij een spray of crème de beste bescherming biedt.
Het duo Doeskja Nederhof en Paddy Winkelhuizen presenteerde een masker met inhalator
voor in een gebied waar het dodelijke Influenza A is uitgebroken. Met een door hun zelf herontdekt medicijn, verwerkt in de inhalator, wordt een pandemie voorkomen. Tijdens het
leerproces op school hadden zij, op eigen initiatief, contact gelegd met een longarts van het
Erasmus MC, over het medicijn Interferon (het interfereert) als preventief middel.
Ook lieten zij, tijdens hun presentatie, duidelijk zien hoe Influenza A op cellulair niveau de
long aantast én hoe het zich reproduceert om daarna, via de lucht, anderen te besmetten. Zij
hebben werkelijk een prestatie van formaat neergezet. Hun onderbouwing was voorbeeldig;
het was een college, dat zij hebben gegeven ! De presentator, ook van Erasmus MC, was
enorm onder de indruk en zei, dat hij dit iets van een 6e klas Vwo had verwacht.
Maar blijkbaar was hun uitleg te specialistisch om in de prijzen te vallen. Wat Influenza A
aangaat, hebben zij zeker het niveau van kenner bereikt.
De middag werd afgesloten met de Viruskenner Quiz waaraan iedereen deelnam; met een
afstandsbediening konden we als antwoord intoetsen op veertig vragen. Bij een tussentijdse
telling bleek dhr. Bijvoet op de 2e plaats te staan.
Maar voor de prijs als winnaar konden enkel leerlingen winnen. Wij kunnen met trots
vermelden, dat Maryse Barends met 104 punten op de 3e plaats is geëindigd, terwijl zij in
bedenktijd wel de allersnelste was. Misschien … als zij iets meer de tijd had genomen … ?
Maar zij is natuurlijk wel “eventjes” de viruskenner van onze school ! Chapeau !
Het was een uitermate leerzame ervaring én een aanrader voor komend leerjaar.
Zie eventueel > www.viruskenner.nu
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4e klas – Keuzeproject: Hond
Donderdagmiddag 2 juli presenteerde een groep zij-instromers van de 4e klas haar
Onderzoeksproject in het gemeentehuis van Barendrecht in Van der Wouw-zaal.
De groep had zich, via een opdracht van de gemeente, gebogen over het Hondenbeleid.
Deze groep begon met pech. Een zelfgekozen project voor de inrichting van een deel van een
park om de beleving van veiligheid te vergroten, sneuvelde. Maar er bleek iemand in de
gemeente te zijn, die voor een alternatief zorgde, mevr. Kef, schaderegisseur van de BARgemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). De pech bestond er ook uit, dat de
groep minder lesweken aan hun project kon werken; er waren al een aantal lesweken verstreken.
In dat licht hebben zij door goed samen te werken, al met al, redelijk goed gepresteerd.
Zij hebben alle medewerking gekregen van mevr. Vollebregt, die
over het Hondenbeleid in Barendrecht gaat. Uiteindelijk presenteerde
de groep hun bevindingen aan een aantal ambtenaren en enkele
anderen in aanwezigheid van wethouder dhr. Vermaat; hij gaat
over: economische zaken, ontwikkeling bedrijventerreinen, burgerparticipatie & maatschappelijke initiatieven, wijkregie, interne
communicatie, beheer openbare ruimte, afval en reiniging, wonen en
volksgezondheid. Hij is tevens eerste loco-burgemeester.
Aan het voorbereiden …

^

(Van links naar rechts)
>
Layla Rahiem, Jeffrey de
Haan, Jelle van den Ende
en Jeroen Teeuw luisteren
naar dhr. Vermaat, die ons
welkom heet en de bijeenkomst aangenaam opent.

Dhr. Vermaat vertelt daarbij, dat de oudste, nog bestaande, belasting de hondenbelasting is; het
stamt uit de Middeleeuwen. Na de presentatie wordt er over het hondenbeleid door alle aanwezigen gesproken. Voor ons leek het op een raadsvergadering, maar dan zonder raadsleden.
Zoiets zijn we op school natuurlijk niet gewend. De presentatie van de groep was kort en bondig.
De leerlingen hadden twee enquêtes opgesteld, die door ruim 300 mensen is beantwoord; 243
reageerden als niet-hondenbezitters en 114 als hondenbezitters. Het ging hun om hondenpoep,
maar ook betrokken zij het hondenbeleid en de hondenbelasting bij dit probleem. Zijn er
goede mogelijkheden, die gebruikt kunnen worden voor een oplossing? Daarbij hadden zij wat
technische oplossingen bedacht, die door een gebrek aan tijd niet grondiger zijn uitgewerkt met
technologische mogelijkheden van hun ideeën over camerabewaking, alternatieve afvalbakken
met zakjes, een landelijke of lokale reclamecampagne. En over innovatie gaat het Technasium !
Enkele uitkomsten van niet-hondenbezitters:
70% van de respondenten vindt dat hondenpoep overal, waar dan ook, moet worden opgeruimd,
25% vindt dat je alleen de poep moet opruimen in een gebied waar dit niet mag.
59% Geeft aan dat ze zich ergeren als de hondenbezitters de uitwerpselen van hun hond(en) niet
opruimen. 34% Ergert hier zich soms aan en 8% ergert zich hier niet aan. Op de vraag waarom
ze hier zich aan ergeren geven veel respondenten aan dat ze het gewoonweg vies vinden en ze
zijn bang om in de hondenpoep te stappen of voor spelende kinderen.
Ook vind 75% dat de gemeente de hondenbezitters moet aanpakken als zij (of hun honden)
overlast veroorzaken, 25% is het hier niet mee eens. Mensen vinden dat dit gedaan kan worden
door middel van een waarschuwingssysteem. Als ze het daarna nog een keer doen krijgen ze een
boete.
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Enkele uitkomsten van hondenbezitters:
op de vraag of hondenbezitters de hondenpoep opruimen, antwoord 40% ‘eigenlijk nooit’.
14% Procent geeft aan dat zij altijd de hondenpoep opruimen.
Een reden voor het niet-opruimen van de hondenpoep is omdat de hondenbezitters al hondenbelasting betalen. Veel mensen vinden het ook vies om het op te ruimen.
Alhoewel 14% de hondenpoep wél opruimt, geeft 36% van alle respondenten later aan, dat er te
weinig hondenpoepbakken zijn in de gemeente waar zij wonen. Dit kan natuurlijk ook een reden
zijn om het niet op te ruimen.
De hondenbelasting die men betaald gaat vooral naar het opruimen van hondenpoep. Het zien
van de hondenbelasting als een excuus om het niet meer op te hoeven ruimen, is natuurlijk niet
de bedoeling. Mensen klagen ook dat de hondenbelasting te duur is, en dat als er boetes komen
dit niet eerlijk is, omdat ze al zo veel hondenbelasting betalen.
Zij zien dat al als een boete omdat ze een hond hebben.
Zijn er “voldoende” hondenpoepbakken in de gemeente ?

Ruimt U de hondenpoep ook op ?

Één van de aanbevelingen is, dat de gemeente zichtbaar maakt waaraan de hondenbelasting
wordt besteed. Of dat zij er iets opvallend zichtbaars mee doet.
Na afloop van de presentatie werd er door alle betrokken ambtenaren allerlei vragen aan de
leerlingen gesteld. En daarna werd door hen onderling gediscussieerd over verschillende aspecten
van het huidig hondenbeleid én de problemen waar de gemeenten en sommige wijkbewoners
tegenaan lopen. Ook ging het, onder andere, om afstemming van dit beleid tussen de drie
gemeenten, agressie én vandalisme als kostenpost, de voor en tegens van boetes, al of niet,
hoger mét de eventuele handhaving ervan. Wij kregen aldus een kijkje in een vergadering op het
gemeentehuis. Het leek ons duidelijk, dat het laatste woord hierover nog niet was gezegd.
Om 14.45 uur werd de sessie opgeheven.

Van 14.45 tot 15.05 uur spraken we de presentatie met de
bevindingen van de leerlingen na met, de 2e van links op de foto,
mevr. Vollebregt én, met de 3e van links, mevr. Kef.
De leerlingen moesten nog even op de uitslag wachten in de hal
beneden. De heren Bijvoet en Van Reede hebben de presentatie
met de leerlingen na afloop hiervan nog even doorgenomen.
Nu moesten beide docenten nog het Onderzoeksrapport
beoordelen om het werkelijke rapportcijfer te bepalen.
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Diabetesspellen van klassen T1C en T1D
De leerlingen van de technasiumklassen T1C en T1D hebben hun eindresultaat, van het
laatste project van schooljaar 2014–2015, gepresenteerd aan mevrouw Beerentemfel,
van het Diabetesvereniging Nederland (DVN), hun ouders en docenten.
Met het spelen van hun spel presenteerden de leerlingen hun gevonden oplossing. De opdracht
was om een spel te maken voor kinderen tussen 6 en 16 jaar, die net weten dat ze diabetes type 1
hebben. Met het spelen van het spel neemt de noodzakelijke kennis over Diabetes toe.
Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. Dat betekent, dat het afweersysteem zich vergist.
Het afweersysteem ruimt ziektes op. Maar bij sommige mensen vernielt het afweersysteem in de
alvleesklier de nodige cellen, die insuline aanmaken. Als dat gebeurt, heb je diabetes type 1.
Zonder de stof insuline kun je niet leven, want die regelt je bloedsuiker (glucoseniveau in het bloed).

Mensen met diabetes type 1 moeten zichzelf één of meerdere malen per dag insuline toedienen.
Dit kan met behulp van een insulinepen of insulinepomp. Deze behandeling is levenslang nodig.
Mensen met diabetes type 1 gaan ook regelmatig naar diabeteszorgverleners: een internist
(behandelend arts), diabetesverpleegkundige, oogarts of andere specialist. Daarnaast is voor
iedereen met diabetes een gezonde leefstijl erg belangrijk: regelmatig bewegen en gezond eten.
Kortom: als je te horen krijgt, dat je diabetes type 1 hebt, kan het je leven volkomen veranderen.
Om hiermee goed om te leren gaan én je familie, vrienden en anderen, in je directe omgeving,
kennis te laten maken met alles waar je rekening mee dient te houden, hebben de leerlingen dit
Ontwerpproject, in opdracht van de Diabetesvereniging Nederland, uitgevoerd.
Mevrouw Beerentemfel is het project gestart met een workshop over diabetes en vooral over
diabetes type 1. Waar dien je rekening mee te houden, hoe dien je Insuline toe en hoe bereken je
de nodige hoeveelheid ? Ook hebben ze uitleg gekregen over twee toestanden waarin ingegrepen
moet worden als je diabetes type 1 hebt; Hypo en Hyper.
Als je diabetes hebt, zijn er momenten waarop je een te hoge bloedsuiker (hyper) of te lage
bloedsuiker (hypo) hebt. Te veel hypo's en hypers kunnen op den duur voor veel problemen in je
lichaam zorgen. Daarom is het is belangrijk, dat je ze, als patiënt, herkent.
Hoe herken je een hypo?
Als je bloedsuikerspiegel onder de 4 mmol/l komt, heb je een hypo. Dat merk je aan:
zweten

trillen

duizelig zijn

hoofdpijn

moe zijn

hongerig zijn

plotseling wisselend humeur (opeens boos worden bijvoorbeeld) ongeconcentreerd zijn
Wat moet je doen bij een hypo?
Een hypo gaat over als je snel iets zoets eet of drinkt (niet light). Bijvoorbeeld zes tot acht tabletten
druivensuiker. Zorg dus dat je altijd druivensuiker of een suikerdrankje bij je hebt. Duurt het nog een uur
voordat je een maaltijd hebt? Eet dan alvast een boterham, wat biscuitjes of fruit. In erge gevallen kan
iemand flauwvallen bij een hypo. Bel dan 112.
Hoe herken je een hyper?
Als je bloedsuiker boven de 10 mmol/l komt, heb je een hyper. Dat merk je aan:
veel plassen

veel dorst hebben en houden

plotselinge humeurigheid

snel boos worden

vermoeid zijn

alles voelt vervelend

misselijk zijn of overgeven

Wat moet je doen bij een hyper?
Het lichaam wil zelf het teveel aan suiker in het bloed kwijtraken, door veel plassen. Veel blijven drinken
(maar niets zoets!) helpt daarbij. Ook beweging is goed, dan verbranden de spieren bloedsuiker. Als je
insuline gebruikt, dan moet je meestal extra insuline bijspuiten.
Als de hyper steeds erger wordt, kun je flauwvallen of zelfs in coma raken. Bij een heel ernstige hyper kan
iemand een diepe ademhaling hebben en de adem kan naar aceton ruiken. Bel dan meteen 112.

Na een grondig vooronderzoek zijn de leerlingen aan de slag gegaan met het maken van vragen,
spelregels, 3D geprinte pionnen, trappen, glijbanen, etc. Het heeft een zeer bonte verzameling van
verschillende spelen opgeleverd. Meer informatie van de Diabetesvereniging > http://dvn.nl/
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2e klassen – Presentaties Food Future
Dinsdag 30 juni hebben zij hun presentatie van het project Food Future gegeven. Het is
een opdracht van de firma Visser uit ’s Gravendeel, die met hun dochterbedrijf GrowPact
proberen de opbrengsten in de land- en tuinbouw te verhogen. Zij richten zich daarbij
vooral op landen als Guatemala met kleinschalige projecten in een specifieke regio.
Quetzaltenango is zo’n gebied, één van de provincies in Guatemala. Voor die provincie zijn onze
leerlingen aan de slag gegaan. Een aantal zaken werden nader bekeken; welke producten er in
deze provincie worden geproduceerd en wat de huidige opbrengst is.
Ook de omstandigheden waarin die gewassen het beste konden groeien werden onderzocht.
Wat er is al mogelijk en aanwezig ? Én, uiteraard, wat is er dan nog nodig ?
Aan dhr. Den Hertog, onze opdrachtgever, gaven vier groepen, twee groepen uit elke klas, hun
ideeën voor mogelijke oplossingen.
Een kas , bestaande uit kunststofplaten van 1 bij 2 m,
die aan elkaar geklikt kunnen worden. Daaraan gekoppeld een systeem met zonnepanelen erop of misschien
beter ernaast, zodat de gewassen in optimale omstandigheden kunnen groeien. Als er winst gemaakt wordt,
zou het systeem makkelijk uit te breiden zijn.
<
-

Een andere groep kwam met drie oplossingen:
gratis lesboeken over verbouwen voor de mensen die
daar werken.
een speciaal geautomatiseerd irrigatiesysteem om het
land te bevloeien.
een “tomtatoplant.” Tomaten en aardappels aan
dezelfde plant. Zo kan de productie twee keer zo snel.

Een derde groep kwam met oplossingen voor drie verschillende gewassen: bananen, mais en
koffie. Zij hebben goed gekeken wat er in de container van
GrowPact aanwezig is en wat er specifiek voor deze gewassen nog nodig is. Iets om monsters van de grond te nemen,
zodat je kunt zien of alle benodigde voedingsstoffen (fosfaat,
stikstof, kali, zwavel) aanwezig zijn. En zo niet, dan deze
voedingsstoffen erin doen. Het maken van een bemestingsplan en een gedegen uitleg wat je met alle producten in de
container van GrowPact moet doen.
>
Tot slot een groep met ook drie ideeën:

-

-

-

kartonnen trays: bakken waarin planten kunnen
groeien en ontkiemen, die met bak en al in de grond
gezet kan worden. Dit is arbeidsbesparend en milieuvriendelijk en je kunt nog voedingstoffen toevoegen.
een silo met watersysteem, waarin het regenwater
opgevangen wordt met een sproeisysteem, die de
planten besproeit op warme dagen.
een bak onder de grond, die al het water wat de
planten niet gebruiken, opvangt.

De opdrachtgever bedankte alle leerlingen voor hun geweldige inzet én inventiviteit. Hij was
uitermate tevreden met deze oplossingen en zei dat één of meerdere oplossingen zeker terug te
vinden zullen zijn in de container van GrowPact. Wij zijn benieuwd !
Zie voor algemene informatie over het Technasium >>> www.technasium.nl
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