
 

 

Lesbrief  Week van de Techniek 

Hardenberg-Ommen 2019  

Van 25 maart t/m 29 maart vindt de Week van de Techniek Hardenberg-Ommen plaats. De gemaakte 

producten worden tentoongesteld bij Regionaal Techniek Centrum (RTC) op vrijdag 29 maart. Daar is 

die middag ook de prijsuitreiking van 14.00 uur – 16.00 uur. Als je de opdracht van de lesbrief uitvoert 

en inlevert, maak je kans op mooie prijzen!  

Hardenbergse Engineers Challenge1 

Maak een product uit ‘restmaterialen’ 

 

 

Bekijk samen met jouw klas een aantal filmpjes over de verwerking en hergebruik van 

afvalproducten: groene energie uit GFT, de kringloop van KCA (batterijen e.d. en de kringloop van 

plastic. Daarnaast is er een filmpje over hoe een afvalcentrale werkt.  

Zo leer je wat een afvalverwerkingsbedrijf doet en begrijp je beter hoe je afval kunt hergebruiken. We 

gebruiken daar ook wel de term recycling voor of de term ‘duurzaamheid’. Duurzaam wil dus zeggen 

dat dezelfde grondstof vaker of langdurig gebruikt wordt zodat zo weinig mogelijk gebruik gemaakt 

hoeft te worden van nieuwe voorraden  (bijv. grondstoffen). 

 
1 Deze lesbrief is deels ontleend aan de lesbrief van de Red Engineers Challenge 2018 

https://youtu.be/9z8_M4DDW4A
https://youtu.be/ZglGA5giw68
https://youtu.be/ZglGA5giw68
https://youtu.be/ZglGA5giw68
https://www.youtube.com/watch?v=n8o2Rr2cdg4&feature=youtu.be


Van afval naar grondstof! 

Wist je dat er wel 100 verschillende grondstoffen in onze mobiele telefoon zitten? Denk hierbij aan 

goud, zilver, ijzer, nikkel, aluminium. En wist je dat wij grondstoffen nodig hebben voor voedsel, 

huizen, kleding en bijvoorbeeld speelgoed. Eigenlijk zijn we voor alles afhankelijk van grondstoffen. 

Grondstoffen vinden we op of in onze aardbol. Olie om bijvoorbeeld plastic van te maken, hout en 

klei voor onze huizen, katoen en wol voor onze kleren, graan voor ons brood. 

 

We zijn met steeds meer mensen op de aarde en hebben met elkaar dus steeds meer nodig. Maar er 

zijn ook grondstoffen die opraken. Dit betekent dat we nog slimmer met onze grondstoffen om 

moeten gaan. Waar vroeger allerlei producten als afval werden afgedankt en gestort op een grote 

stortplaats, wordt nu veel afval al gerecycled … zeg maar hergebruikt. Van 27 oude PET-flessen kun je 

bijvoorbeeld een fleecetrui maken en uit 670 colablikjes ontstaat een nieuwe fiets. Restafval uit jouw 

grijze Otto wordt in de verbrandingsovens omgezet in warmte en elektriciteit; daar kun je weer 7 

keer 5 minuten van douchen. Toch moeten we nog slimmer omgaan met het afval dat wij 

produceren.  

 

Met elkaar maken we een enorme hoeveelheid afval. Elke dag weer. Als je het in de vuilnisbak hebt 

gegooid, is dat nog lang niet het einde voor het afval. Afval zit boordevol grondstoffen en energie. 

Eén taak van afvalverwerkende bedrijven is het terugwinnen van waardevolle grondstoffen . 

Daarmee wordt afval grondstof en kunnen er nieuwe dingen van worden gemaakt. Denk 

bijvoorbeeld aan een bananenschil, waar je weer plastic van kunt maken. Bedacht door een meisje 

van 16!  

 
Wanneer we afval zo goed mogelijk willen benutten, moeten we wel onze hersens gebruiken. Alles 

gewoon weggooien is niet zo slim, maar weer iets nieuws uit afval maken, daar moet je wel even 

over nadenken. In deze uitdaging willen we graag gebruik maken van jullie creatieve ideeën. Want 

wat kun je allemaal doen met afval of restproducten? Kun je daar een nieuw product van maken.  

 

Grondstof 

Een grondstof is een materiaal dat gebruikt wordt om iets te maken. Er zijn verschillende soorten grondstoffen. We hebben 

natuurlijke grondstoffen. Dit zijn stoffen die we in de natuur vinden. Hout en graan zijn hier voorbeelden van. Andere 

grondstoffen vinden we in de aarde, zoals ijzererts en klei.  

Sommige grondstoffen werden eerst door andere mensen al bewerkt tot een materiaal, waarvan dan een eindproduct 

wordt gemaakt. Zo wordt katoen gemaakt van een katoenplant. Van dat katoen worden kleren en dergelijke gemaakt. Wol 

is ook een goed voorbeeld. Soms gebruiken we ook materialen opnieuw, die al gebruikt werden voor een andere product. 

Dat noem je recyclen. Dit doet men met goud en ijzer. 

Bron: wikikids 

 

In het voorgaande hebben we uitgelegd hoe belangrijk het is dat grondstoffen opnieuw gebruikt 

gaan worden. Maar ook restproducten of oude producten, die ook uit grondstoffen zijn ontstaan, 

kunnen we soms direct hergebruiken. Denk maar eens aan een computer die je uit elkaar haalt, hoe 

kun je onderdelen opnieuw gebruiken of ………. 

 

  



De opdracht: maak een product uit restmaterialen 
 

Maak van restproducten een nieuw werkend technisch product 

of  

Maak een kunstwerk uit technische restmaterialen (in dit kunstwerk moeten de technische 

materialen wel goed naar voren komen) 

Een combinatie van beiden mag uiteraard ook. 

 

Voorwaarde: het merendeel van de producten die je gebruikt, moet bestaan uit restmaterialen of uit 

onderdelen van gebruikte apparaten e.d. Maar je mag eventueel wel een nieuwe batterij gebruiken 

om het nieuwe product te laten werken……… maar liever nog een gebruikte. 

 

Waar we naar kijken is of jullie goed hebben nagedacht en met slimme en creatieve ideeën komen. 

Denk ‘out-of-the-box’. Doe een brainstorm!  

Wanneer jullie het brengen kunnen jullie demonstreren hoe jullie opstelling werkt. Ook vragen we op 

vrijdagmiddag 29 maart een aantal groepen een toelichting te geven.  

 

Tip 1: Misschien behandelen jullie op dit moment wel een thema in de klas die jullie op ideeën kan 

brengen waar het gaat om een nieuw technisch product of een kunstwerk. 

Tip2: Restmaterialen heb je misschien wel op school of anders heeft een plaatselijk bedrijf misschien 

wel restmaterialen die jullie mogen gebruiken of anders ouders. 

 

 
 

Prijsuitreiking 

De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdagmiddag 29 maart van 14.00 uur – 16.00 uur in het RTC in 

Hardenberg. ALLE kinderen van groep 7 die meedoen aan de Week van de Techniek zijn van harte 

welkom bij dit programma. Het wordt een totaalprogramma waarvan de toelichting op een aantal 

werkstukken en de prijsuitreiking een belangrijk onderdeel vormen. Uiteraard hopen we dat jullie 

klas meedoet aan de Challenge maar ook wanneer dit niet het geval is, is jullie klas van harte 

welkom. 

 

Brengen/meenemen van de producten 

De resultaten van de producten kunnen 29 maart meegenomen worden. Vanaf 13.45 uur is het RTC 

open en dan kan het product toegelicht worden bij een jury waarna het uitgestald wordt in één van 

de techniekruimtes. Het is wel handig om niet later dan 14.30 uur te arriveren. Daarnaast is het 

belangrijk dat bij het product een beschrijving komt van hoe het tot stand is gekomen en wat het voor 

product is en wat je ermee kunt/zou kunnen (wanneer het een nieuw technisch product is).  Dan 

kunnen andere leerlingen en ouders dat ook bewonderen en zien wanneer ze de technieklokalen 

bezoeken tussen 14.00 uur en 15.30 uur. Tussen 15.30 uur en 16.00 uur is prijsuitreiking. 

 

We stellen geen maximum aantal producten per school. Als de school zelf een keuze wil maken is dat 

prima maar ALLE leerlingen zijn welkom op 29 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur en ook alle 

producten zijn welkom. 



De producten kunnen direct na de prijsuitreiking op 29 maart om 16.00 uur weer meegenomen 

worden. 

 

PS Uiteraard mogen leerlingen op school er ook aan werken zonder mee te dingen naar de prijzen. 

 

Ideeën-voorbeelden 

Hieronder een aantal voorbeelden ter inspiratie.  

Voorbeelden van muziekinstrumenten, gemaakt van restmaterialen. 

 

 

  



Hieronder een foto van een kunsttechniekproject: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier een filmpje over de kunst van het recyclen (demonteren computer en hergebruiken) 

 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/08/bouwen-en-ontwerpen-met-rotterdams-restmateriaal-

10982596-a1562143  (voor een breder beeld voor de docent) 

https://www.insideinformation.nl/news/10/19874/2018/07/18 afvalloze fabriek (vooral om een 

breder beeld te krijgen) 

https://youtu.be/q41uTmmjkv8
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/08/bouwen-en-ontwerpen-met-rotterdams-restmateriaal-10982596-a1562143
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/08/bouwen-en-ontwerpen-met-rotterdams-restmateriaal-10982596-a1562143
https://www.insideinformation.nl/news/10/19874/2018/07/18


Tips voor de docent (het zijn ideeën, ook t.a.v. de tijd) 

 

1. Ideeën bedenken (± 15 minuten)  

In deze fase moeten de leerlingen zoveel mogelijk ideeën opdoen. Hierbij kunnen de leerlingen 

gebruik maken van een groot vel papier en post-its waarop zij ideeën kunnen opschrijven. Het is 

hierbij van belang dat alle ideeën worden opgeschreven en dat er vanuit de groep geen waarde 

oordeel is over een idee. Alle ideeën zijn goed en kunnen worden opgeschreven. Het is ook goed om 

kleine aspecten van een idee op te schrijven. Wellicht kunnen in latere stadia deze hersenspinsels 

van pas komen.  

De taak voor de docent is om de leerlingen zelf te laten nadenken en alle ideeën te ondersteunen. De 

begeleiding moet voornamelijk op het proces zijn en moet worden opgelet of de leerlingen niet 

elkaars ideeën afkraken.  

 

2. Ideeën groeperen (± 5 minuten)  

De tweede fase van het brainstormen gaat over het groeperen van de bedachte ideeën. Dit zorgt 

ervoor dat er structuur komt in de bedachte ideeën en daarnaast helpt het om een bepaald thema in 

de ideeën te bepalen. Waarschijnlijk helpt het thema om tot een bepaald idee te komen dat de groep 

zou willen uitwerken.  

De taak van de docent is om de leerlingen te ondersteunen in het maken van een groepering. Dit kan 

zijn door verbanden te leggen voor de leerlingen waar ze zelf (nog) niet aan gedacht hebben.  

 

3. Ideeën filteren (± 10 minuten)  

Ten slotte kan er worden toegewerkt naar een eerste idee voor het oplossen van de challenge. Dit 

idee zal zeer waarschijnlijk nog meerdere keren worden bijgeschaafd en aangepast, maar het zorgt 

ervoor dat er een startpunt is waar vanuit de leerlingen kunnen vertrekken. In deze fase kijken de 

leerlingen naar de voor- en nadelen van de opgeschreven ideeën en proberen ze hiermee te bepalen 

wat goede en minder goede ideeën zijn. De haalbaarheid van het idee wordt in deze fase ook 

besproken. Hierover kunnen de leerlingen met elkaar in overleg zodat er een consensus komt over 

een initieel idee.  

De docent moeten in deze fase vooral opletten of het samenwerken in de groep goed verloopt. De 

leerlingen moeten op goede argumenten een eerste idee bepalen, niet omdat ze een vriendje meer 

mogen dan een ander.  

Afsluiting : vragen beantwoorden en succes wensen.  

Bij het afsluiten van de les kan de docent aangeven dat er goed gewerkt is en dat er al leuke ideeën 

zijn. Daarnaast moet duidelijk worden dat het natuurlijk nog allerlei kanten opgaan met het idee, 

want de leerlingen moeten nu verder gaan uitzoeken hoe en wat kan van hun idee.  

Hou de deadline goed in de gaten. 

 

PS Je kunt per klas kiezen voor één gezamenlijk thema en uitwerking maar het mogen ook 

verschillende zijn. 

 

 



 

Tips:  

Om kinderen een idee te geven wat onze wereld zonder techniek zou zijn, laat ze dit filmpje zien (over  

een wereld zonder techniek). 

Om een beeld te krijgen over de snelle ontwikkeling van techniek is het filmpje zo dacht men in 1999 

over het gebruik van de mobiele telefoon zeer inspirerend voor een discussie. Zo vanzelfsprekend was 

het allemaal niet!  

 

 

  

 

https://youtu.be/Vi53WzYF6hY
https://www.nu.nl/17877/video/zo-dacht-men-in-1999-over-mobiele-telefoons.html
https://www.nu.nl/17877/video/zo-dacht-men-in-1999-over-mobiele-telefoons.html

