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ExPIErience 2019, Workshopronde 2 
 

13.30 – 14.30 uur 

 
2.1 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. 
 
2.2 Draadloze renovatie naar slimme woning -   max. aantal deelnemers: 15 
Duurzame comfortwoning 
Door:  NIKO, Frank van der Sanden 
Kennismaking met 2 nieuwe onderwijsmodellen: 
1 Draadloze renovatie naar een slimme woning 
Een handzame koffer, ontwikkeld voor renovatie. We gebruiken daarin de nieuwste draadloze 
componenten in een Mesh netwerk op basis van  Zigbee en met een slimme HUB  De koffer is 
stekkerbaar op een veilige spanning en inclusief snoertjes  In het lesmateriaal wordt verwerkt de 
koffer en als keuzevak een compleet montagebord van oud naar nieuw.    
 
2 Een duurzame comfort woning  
Het project duurzame comfort woning is ‘n keuzevak in het profiel PIE (1228) met een doorlopende 
leerlijn naar het MBO. In het project wordt een onderscheid gemaakt in het primaire proces (bijv. 
warmtepompen en infra rood verwarming) en het secundaire proces (bijv. groepenkasten). Deze 
processen worden gesimuleerd op acht paneeltjes en 3 groepenkasten die de losse apparaten tot 
een geheel werkende installatie maken.  
 
2.3 Handen uit de mouwen met pneumatiek/didactiek  max. aantal deelnemers: 10 
Door: SMC, Jos Persoon 
U maakt kennis met de mogelijkheden die SMC biedt voor het onderdeel pneumatiek binnen PIE. 
Deze workshop is praktisch ingericht.  U gaat dus zelf  ook aan de slag met de verschillende 
pneumatische materialen.    
 
2.4 Samen werken aan een veilige school    max. aantal deelnemers: 12 
Door: VOION, Rick van Workum 
Een van de leerdoelen is leerlingen veilig leren werken. Met goed gereedschap in een prima lokaal. 

Docenten zetten zich daarvoor in, nemen verantwoordelijkheid voor o.a. de veiligheid van de 

leerling. Beseffen zij dat zij daarin niet alleen staan en die verantwoordelijkheid delen met de 

werkgever? Is duidelijk welke interne en externe hulplijnen ingeschakeld kunnen worden?  

Na een korte toelichting op de Arbowet is het de bedoeling dat workshopdeelnemers onderling een 

of twee casus bespreken waarin het draait om systematisch en structureel omgaan met 
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veiligheidsrisico’s, stilleggen van het werk, beroepsopvatting, collegialiteit, 

verantwoordelijkheidsverdeling en vooral samen werken. 

 
2.5 Het efficiënt inzetten van nieuwe maaktechnieken  max. aantal deelnemers: 18 
Door: Dutchy 3D, Stefan Dingemanse 
De workshop bestaat uit twee delen: het praktijkgedeelte waarbij je als deelnemer met onze 

ondersteuning de eerste les versneld uitvoert en een korte interactieve lezing. Deze volgorde is ook 

van toepassing in de echte les zodat de ontworpen objecten tijdens het tweede gedeelte geprint 

kunnen worden. Het praktijkgedeelte voeren we uit aan de hand van een voorbeeld met 3D printen 

maar de opzet is toepasbaar op andere CNC/CAM apparatuur zoals frezen en lasersnijden. 

Tijdens de lezing zullen wij ingaan op de gekozen opzet en aangeraden software. Ook zullen wij 

ingaan op de toepassing van 3D printen in de toekomst, mogelijke opdrachten en handreikingen voor 

het beoordelen van opdrachten zonder dat ieder object geprint hoeft te worden. 

Let op: Neem voor het praktijkgedeelte een laptop mee met daarop Fusion 360 en Cura 

voorgeïnstalleerd (gratis): dutchy3d.nl/pie 

 
2.6 Expanding minds, Transforming classrooms   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. 
 
2.7 Gastles of bedrijfsbezoek: do’s en don’ts   max. aantal deelnemers: 20 
Door: Platform Talent voor Technologie, Rico Bakker 
Een gastles of bedrijfsbezoek geeft jongeren een reëel en goed beeld van de vele 
beroepsmogelijkheden in de techniek. Tenminste, als je het goed doet. Hoe kun je er, als school en 
als bedrijf, voor zorgen dat de activiteit een positieve ervaring wordt en een blijvende indruk 
achterlaat op leerlingen? Dat laten we in deze workshop zien aan de hand van een casus.  

 
2.8 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.    
 
2.9 Stap in de wreld van innovatie - drones   max. aantal deelnemers: ? 
Door: Future Mindz, Daniëlle Petit 
 
 
2.10 Actuele ontwikkelingen in het onderwijs   max. aantal deelnemers: 25 

http://dutchy3d.nl/pie
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Door: Platform PIE, bestuursleden Adriaan de Graaff, Joop Hazeleger en Leon Verhorevoort 
Het bestuur van Platform PIE informeert u onder andere over nieuwe landelijke ontwikkelingen op 
het gebied van Sterk Techniekonderwijs, aanbestedingen, Federatie Techniek en de ervaringen met 
de opleiding docent PIE. Maar het is niet alleen aanhoren: het bestuur hoort graag uw ervaringen, 
wensen en de verbeterpunten op diverse gebieden.  


