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ExPIErience 2019, Workshopronde 1 
 

11.30 – 12.30 uur 

 
1.1 KidWind en Vernier – Leren, bouwen en meten met  max. aantal deelnemers: 12 
 windturbines en zonne-energie 
Door:  Techni Science, Anne Topma 
De wind beweegt de windturbine, waardoor de dynamo in beweging komt en er energie wordt 
opgewekt. Het KidWind Project heeft als doel kinderen op een laagdrempelige manier windturbines 
te laten bouwen en testen en uit te breiden met modules voor zonne-energie. Vernier heeft i.s.m. 
KidWind een combinatie lessenmodule gemaakt waar ook eenvoudig kan worden gemeten. In deze 
workshop bouwen we een windturbine en voeren we met Vernier sensoren metingen uit met 
smartphone, tablet, chromebook of PC. 
 
1.2 Maak je eigen doorlopende leerlijn over energie  max. aantal deelnemers: 15 
Door:  WATT?, Barbara van der Broek 
Voor veel scholieren is de manier waarop we energie maken, vervoeren en gebruiken een ver-van-
mijn-bed-show. En dat terwijl de energiesector als nooit tevoren verandert, en daardoor interessante 
beroepsmogelijkheden biedt. Om leerlingen te helpen de energiesector te leren kennen, beschikt 
WATT? over een breed scala aan middelen. Van gastlessen en excursielocaties, tot en met les- een 
voorlichtingsmaterialen. In de workshop nemen wij je mee in de ontwikkelingen die de energiesector 
doormaakt. En samen maken we aan de hand van meegenomen materialen een doorlopende leerlijn 
voor vmbo’ers. 
 
1.3 Instroombevordering po – vmbo Techiek – learning labs max. aantal deelnemers: 20 
Door: Pijnenburg Techniek Scouting, Adri Pijnenburg 
Wetenschap en Technologie (W&T) verbinden aan de onderbouw van het vmbo met als doel meer 
instroom voor Techniek. Onderdeel van Sterk Techniekonderwijs (STO) Hoe doe je dat en hoe ziet het 
nieuwe Technieklokaal van de toekomst er dan uit?  
 
1.4 PTA / Formatief toetsen  Geannuleerd 
 
1.5 Werken met de Microsoft HoloLens    max. aantal deelnemers: 20 
Door: Vechtdal College, Ewout Warringa 
In deze workshop nemen we u mee naar de fascinerende mogelijkheden van de populaire Microsoft 
HoloLens. De HoloLens verovert langzaam maar zeker het bedrijfsleven en dat is niet voor niets: deze 
mixed reality bril geeft ons de mogelijkheid om sneller, productiever en slimmer te werken. Dit geeft 
de werknemer van morgen ongekende mogelijkheden, moeten wij onze leerlingen daarom niet 
kennis laten maken met deze technologie? 
 
We starten deze workshop met een korte presentatie over de HoloLens en de mogelijkheden van 
“Remote assist” en “Guides”. En de toegevoegde waarde hiervan binnen de technieksector zoals PIE. 
Tevens zullen we kijken naar de toekomst van mixed reality. Tot slot geven we enkele belangrijke tips 
mee voor een succesvolle implementatie van de HoloLens in uw lessen. Na de presentatie is er 
ruimte om zelf te experimenteren met de Microsoft HoloLens.  
 
 



 

Workshopronde 1 - 2019  Pagina 2 van 2 
 

1.6 PIE met Arduino: lesmateriaal van Fun met Electronica max. aantal deelnemers: 20 
Door: Frank Hagenaars 
In deze korte workshop maak je kennis met het gratis lesmateriaal van Fun met Electronica. We 
bespreken met elkaar hoe we dit lesmateriaal in kunnen zetten. In hoeverre past het binnen de 
module Besturen en Automatiseren en bijvoorbeeld het keuzevak Domotica en Automatisering? Fun 
met Electronica gaat op basis van deze discussie voor PIE dit lesmateriaal gratis aanpassen. Er is 
demonstratiemateriaal beschikbaar. 
 
1.7 Nieuwe technieken op het gebied van laserprinten  max. aantal deelnemers: 10 
Door: Trotec Laser, John Goedhart en Emiel Tiemessen 
Trotec Laser laat u aan de hand van een uitleg over de lasertechniek, de verschillende toepassingen 
en de implementatie in het onderwijs, zien wat laser kan betekenen in de verschillende 
onderwijsvormen. Door middel van praktijkvoorbeelden kunt u ontdekken hoe en waarom 
lasertechnologie zo'n enorme aanwinst is. Veel universiteiten en hogescholen werken al enige tijd 
met deze technologie op aanvraag van de zakelijke markt en met ondersteuning van Trotec Laser. De 
techniek op middelbaar niveau komt steeds meer in contact met de nieuwe technologieën en Trotec 
laser kan en wil dit graag voor iedereen bereikbaar maken. 
 
1.8 Presentatie: Bèta- en TechMentality: nieuwe inzichten max. aantal deelnemers: 20 
 in drijfveren van jongeren 2019 
Door: Platform Talent voor Technologie, Rico Bakker 
Het Bèta&TechMentality-model is de langverwachte update van het succesvolle BètaMentality uit 
2010. De wereld is de afgelopen 8 jaar veranderd: er zijn nieuwe dominante verhalen over 
technologie opgekomen en jongeren zijn anders naar techniek gaan kijken. Dit segmentatiemodel 
geeft het onderwijs een nieuwe kijk op jongeren en hoe zij betrokken zijn- of kunnen worden-  bij 
bèta en techniek; door uit te gaan van de waarden en drijfveren van de jongeren zelf.  
 
1.9 Eenvoudig werken met een lasersnijder   max. aantal deelnemers: 10 
Door: Vrotech, Ton Vroom 
Je gaat in twee-tallen aan de slag om tijdens de workshop een gedetailleerde zaag uit hout of 
acrylaat te lasersnijden. De zaag gaan we personaliseren met een naam of tekst naar eigen keuze. In 
deze workshop kom je er achter hoe eenvoudig het is om nauwkeurig en snel een product te 
maken.    
 
1.10 Leerlijn Robotica po– vmbo – mbo    max. aantal deelnemers: 20 
Door: Conrad, Emre Akyar 
Binnen het techniekonderwijs is het slaan van bruggen tussen het PO, VO en beroepsonderwijs 
essentieel om een constante stroom van technische professionals te bewerkstelligen. C-Academy 
heeft verschillende doorlopende leerlijnen opgezet om dit te verwezenlijken. Tijdens de 
workshop  "Leerlijn Robotica PO-VO-MBO" gaat u allereerst aan de slag met de Expeditie Micro:bit 
om de basisprincipes van het programmeren te leren. Daarna gaat u aan de slag met het bouwen van 
uw eigen robot met de producten van Build Your Own Robot (BYOR). Hier komen zaken zoals 
mechatronica, automatiseren, constructie, sensortechniek en computational thinking aan bod. Een 
creatieve en leerzame Robotica workshop. C-Academy is een initiatief van Conrad Electronic 


