Welkom!

PIONIERSBOEKJE

Welkom!

Leuk dat je meedoet aan de Mission Tech Challenge. Op school ga
je aan de slag met het bouwen van een kettingreactie. Met dit
boekje kun je ook thuis aan de slag met gave proefjes.
Leuk en leerzaam!
En dat vinden wij belangrijk. Want met de hulp van technologie
maken we onze wereld een stukje beter. Daar kunnen we je hulp
goed bij gebruiken! Jij bent de pionier van de toekomst.
Een pionier is iemand die het leuk vindt om op onderzoek uit te
gaan. Dingen wil uitproberen en testen. Fouten durft te maken en
groot wil dromen. En wie weet help jij over een paar jaar wel mee
aan een gave uitvinding die ons leven gezonder, mooier, duurzamer
of veiliger maakt.
We zijn nieuwsgierig naar jouw ideeën. Veel plezier!
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Hey pionier!
Welkom in je eerste pioniersboekje! Als knotsgekke en geniale
pionier beginnen je goede uitvindingen bij het opschrijven van je
wetenschappelijke ideeën. Al je experimenten, schetsen, plannen,
gedachten, notities en hersenspinsels zijn daarom heel belangrijk.
Een van de grootste pioniers aller tijden, Leonardo da Vinci, nam zijn
notitieboekje overal mee naartoe en liet wel 13.000 bladzijden vol
krabbels na. De professor die de gloeilamp heeft uitgevonden heet
Thomas Edison. Hij heeft wel 3.500 uitvindersboekjes vol geschreven!
Niemand kan al zijn ideeën en hersenspinsels onthouden. Daarom
hebben we voor jullie dit pioniersboekje ontworpen. Je kunt hierin
schetsen, mindmappen, brainstormen en noem maar op! Het gaat je
helpen om een goede kettingreactie te ontwerpen.
Proﬁciat, je hebt de eerste stap dus al gemaakt om een geniale
pionier te worden. Goed bezig! In de volgende stappen leer je
alles over de 7 Werelden van Techniek, ga je je eigen
kettingreactie ontwerpen en bouwen en ga je ook nog gave
experimenten doen! Ben je er klaar voor? Let’s go!

Pionierspaspoort
Pionier naam:
Leeftijd:
Groep:
Superkracht:
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De 7 Werelden van Techniek
We nemen je mee op reis door de 7 Werelden van Techniek! Iedere
wereld laat je een andere kant van techniek zien.
Een app die al je sportprestaties via sensoren bijhoudt en je meteen
advies geeft? Robots die jouw huishoudklusjes doen? Een vers
‘geprinte’ pizza uit je eigen keuken? Je zou het misschien niet
verwachten, maar ook dát is techniek! Of je nu graag ongestoord aan
een apparaat sleutelt of liever met mensen werkt, steeds meer heb
je met techniek te maken.
De 7 Werelden van Techniek laten elk een andere kant van techniek
zien. Zoals hieronder in het web te zien is, zijn al deze 7 werelden
met elkaar verbonden en hebben veel uitvindingen met
verschillende werelden te maken.
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Mens & Gezondheid
In de wereld van Mens & Gezondheid draait alles om mensen beter
en gezonder maken. Mét behulp van de nieuwste technische
toepassingen. In deze wereld werkt men aan het ontwerpen, maken,
onderhouden en bedienen van medische apparaten en
hulpmiddelen.

EXPERIMENT VOOR THUIS
Houd je lichaam voor de gek
STAP 1: Buig de middelvinger van je rechterhand.
STAP 2: Leg je rechterhand op tafel zoals op het plaatje.
STAP 3: Til de wijsvinger van je rechterhand op.
STAP 4: Til de ringvinger van je rechterhand op.

Wetenschappelijke uitleg

Je kunt je ringvinger niet optillen, omdat je middelvinger gebogen
is. Je middelvinger en je ringvinger zitten samen vast aan dezelfde
spier. Daarom kun je ze niet helemaal los van elkaar optillen.

STAP 5: Ga in de deuropening staan met je handen langs je

lichaam.

STAP 6: Duw 30 seconden de buitenkant van je handen hard tegen
de deurpost.
STAP 7: Stap weg bij de deurpost en ontspan je armen.

Wetenschappelijke uitleg

Bij dit proefje houd je je hersenen een beetje voor de gek. Na 30
tellen, denken ze namelijk dat het duwen met je armen normaal is.
Wanneer je je armen langs je lijf laat hangen, bewegen ze een stukje
omhoog. Je hersenen zijn nog niet gewend aan de nieuwe situatie
en zorgen ervoor dat je spieren nog even gespannen blijven.
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WIST JE DAT
Philips een draagbaar echograﬁeapparaat
genaamd de ‘Lumify’ heeft ontwikkeld, dat in je
lichaam kan kijken? Met geluidsgolven maakt hij
een echo die je vervolgens via een app kunt
bekijken. Zo kan bijvoorbeeld een clubarts direct
inschatten wat er aan de hand is als een
voetbalspeler geblesseerd raakt op het veld.
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Breindump
We gaan starten met het ontwikkelen van je supergave idee voor
een kettingreactie. Dat doen we met een Mindmap, een soort
woorden-spin. Die kun je tekenen op de volgende pagina.
Het werkt zo: in het midden van de mindmap schrijf je je onderwerp
op. In dit geval zou dat “kettingreactie” kunnen zijn. Vanuit het
midden trek je een aantal lijnen. Op het einde van die lijnen schrijf je
weer dingen op die met “kettingreactie” te maken hebben. Vanaf de
dikke lijnen verbind je weer dunnere lijntjes, die nog dieper ingaan
op het onderwerp.
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Schrijf alles op dat in je opkomt. Gebruik je fantasie, tekeningen en
kleurtjes! Niets is te gek. We hebben hieronder al een voorbeeldje
voor je gemaakt:
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Energie, Water
& Veiligheid
In de wereld van Energie, Water & Veiligheid werken mensen met
technische kennis hard aan het oplossen van de problemen van
onze aarde zoals luchtvervuiling en de gevolgen van het
veranderende klimaat. In deze wereld zet men zich in voor het veilig
en gezond houden van de aarde, het milieu en onszelf.

EXPERIMENT VOOR THUIS

Wat heb je nodig?
Ballon

Beweeglijke ballon

Boterhammenzakje
Leeg frisdrankblikje

STAP 1: Blaas de ballon op en knoop deze dicht.
Schaar
STAP 2: Leg het blikje op de zijkant op tafel.
Spaarlamp
STAP 3: Wrijf met de ballon over je haar.
STAP 4: Houd de ballon naast het blikje (niet ertegen).

Wetenschappelijke uitleg

Door het wrijven van de ballon over je haar wordt de ballon statisch
geladen. De statisch geladen ballon trekt aan het blikje door de
lucht heen. Door deze aantrekking rolt het blikje over de tafel.

STAP 5: Knip de bovenste rand van 2 cm breed van een
boterhamzakje af, zodat je een ring hebt.
STAP 6: Wrijf de ballon weer een aantal keer over je haar.
STAP 7: Wrijf ook het plastic cirkeltje even over je haar.
STAP 8: Laat het stukje plastic los boven de ballon. Je moet
misschien een beetje schudden om het van je hand af te krijgen.
STAP 9: Houd je ballon onder het plastic cirkeltje en beweeg de
ballon. Geef een assistent ook een ballon zodat je samen kan
overspelen met het plastic zakje.

Wetenschappelijke uitleg

De ballon krijgt een negatieve lading. De ring van het plastic zakje is
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ook negatief geladen. De twee minnen stoten elkaar af, net als
gelijke polen van magneten.

Experimenteer meer

Houd een ballon die je over je haar hebt gewreven bij een spaarlamp
(doe dit in een donkere ruimte).

WIST JE DAT
Van alle
uitvindingen die
in Nederland
worden bedacht,
komt meer dan de
helft uit Brainport
Eindhoven!

Schetsen maar!

© Rube Goldberg | www.rubegoldberg.com

De uitvinder van de kettingreactie/Rube Goldberg Machine (je raadt
het niet: Reuben Goldberg!) was eigenlijk een striptekenaar. Hij
tekende gekke stripverhalen waarin zijn machines een simpele taak
zo grappig en ingewikkeld mogelijk uitvoerden. Later bracht hij zijn
schetsen tot leven. Een goede kettingreactie begint dus vaak bij een
goede tekening.

Dit is een cartoon van de enige echte Rube Goldberg. Deze machine noemde hij de “Self
Watering Palm Tree”. Ofwel: de “automatische palmboom water-geef machine.”

Nu is het jouw beurt om je eerste schets te maken!
Welke onderdelen wil jij verwerken in de kettingreactie?
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Voeding & Natuur
Supergezond eten printen in je eigen keuken? Plantaardige
hamburgers kweken? Fruit en groenten verbouwen met zo min
mogelijk bestrijdingsmiddelen? In deze wereld is de uitdaging de
steeds groeiende wereldbevolking van genoeg en gezond voedsel te
voorzien, zónder dat de natuur eronder lijdt. Maar ook: hoe maken
we onze kleding en meubels van natuurlijke materialen of
kofﬁeprut? Hier draagt iedereen bij aan een betere wereld.

EXPERIMENT VOOR THUIS
Lava in een glas

Wat heb je nodig?

STAP 1: Vul het glas voor ⅔

Doorzichtig glas
met water.
Water
STAP 2: Doe er een laag olie
Olie
van ongeveer 1 centimeter bij.
Zout
STAP 3: Wacht even tot de
olie een mooie laag vormt.
STAP 3: Strooi voorzichtig wat zout in
het glas.

Wetenschappelijke uitleg

Olie is lichter dan water en blijft drijven. Zout is
zwaarder dan water en zinkt. Als zout zinkt blijft er
een beetje olie aan plakken. Samen zakt het naar de
bodem. Als het zout oplost wordt de olie weer
lichter dan water en stijgt het op.
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WIST JE DAT
De Kempen een echte ofﬁciële luchthaven voor drones
heeft die helpen bij de land- en tuinbouw? Er is zelfs
een luchthavenmeester die elke dag de vliegplannen
doorgeeft aan het vliegveld van Eindhoven.
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Boodschappenlijst
Je hebt nu nagedacht over je kettingreactie en je hebt een
kettingreactie geschetst. Wat zou je allemaal kunnen gebruiken of in
elkaar moeten zetten om je kettingreactie te bouwen? Schrijf het op
en vink het af!
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To do lijst
Yes, je boodschappenlijst is compleet! Nu moet je alle spullen nog
verzamelen. Wie brengt welk materiaal mee, wat moet er nog in
elkaar gezet worden of waar moet je verder nog aan denken? Schrijf
het op en vink het af!
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Wonen, Werken & Verkeer
Wereldwijd moeten we met steeds meer mensen wonen, werken en
ons verplaatsen in een krappe ruimte. Om dit probleem op te lossen
vertrouwt men op techniek. Zo kunnen we met techniek vele (vaak
coole) oplossingen bedenken om op andere manieren te wonen, te
werken en ons te vervoeren. Hoe kun je verkeer sneller laten
doorstromen? Hoeveel treinen kunnen er veilig op het spoor? Hoe
weet je of er ruimte is om een vliegtuig op te laten stijgen? Hoe
maak je een slim huis dat zo min mogelijk energie verbruikt? Of een
zelfrijdende auto? Dat is het werk van de technici in deze wereld.

EXPERIMENT VOOR THUIS

Wat heb je nodig?
Wasknijper

Zelfrijdende auto

4 plastic ﬂesdoppen
Spijker of schroef

STAP 1: Klem een klein rietje aan de

voorkant tussen de wasknijper. Klem het
andere kleine rietje tussen de twee uiteinden
van de wasknijper.

STAP 2: Maak met de spijker/schroef in het
midden van de 4 doppen een gaatje.

STAP 3: Duw de satéprikker door het

2 afgeknipte rietjes
van +/- 5 cm
1 rietje van +/- 10 cm
2 satéprikkers
Elastiekje
Plakband/lijmpistool

midden van een dop, schuif de prikker door
het rietje. Duw aan de andere kant de satéprikker door een dop zodat
je twee wielen krijgt.

STAP 4: Herhaal stap 3 bij het andere rietje. Je hebt dan 4 wielen.
STAP 5: Knip de stukjes satéprikker die uit de dop steken af.
STAP 6: Schuif het langere rietje in de ballon.
STAP 7: Zorg er met het elastiekje voor dat de ballon stevig vast zit

aan het rietje.
STAP 8: Plak het rietje vast aan de bovenkant in de lengte van de
wasknijper. Lees op de volgende pagina stap 9 en 10.
Scan deze QR code voor meer uitleg over dit proefje.
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STAP 9: Blaas de ballon door het rietje op, houd je vinger voor het
rietje zodat er geen lucht kan ontsnappen.
STAP 10: Zet de auto op de grond en laat het rietje los.

Wetenschappelijke uitleg

Bij het loslaten van het rietje wil de lucht zo snel mogelijk uit de
ballon ontsnappen. Dit gebeurt met veel kracht en dat zorgt ervoor
dat de ballon naar voren wordt geduwd. Deze kracht noemen we
ook wel stuwkracht. Doordat de ballon aan het autootje vastzit,
wordt het autootje ook naar voren geduwd.
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Notities
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Ontwerp, Productie
& Wereldhandel
Goederen en geld gaan de hele wereld over. De economie draait overal
ter wereld 24 uur per dag door. Daarvoor is ook een goede beveiliging
van al dat (digitale) geld nodig. In de wereld van Ontwerp, Productie &
Wereldhandel vertrouwt men hiervoor op techniek. Als je bijvoorbeeld
een sneaker online koopt. Die schoen is ontworpen, geproduceerd en
komt via de haven het magazijn in. Je bestelt en betaalt via een app.
Robots sorteren je pakketje en via track en trace kun je je pakketje tot
aan de voordeur volgen!

EXPERIMENT VOOR THUIS
Vliegensvlug

Wat heb je nodig?
Een A4 vel

Wat ga je doen?

Werkblad
Het vliegtuig “Stealth Spioneer” vouwen.
Vouw zo netjes mogelijk. Maak vouwen
“Stealth Spioneer”
scherp met de achterkant van een pen of stift.
Potloden
Hoe netter en scherper je vouwt, hoe beter het
vliegtuig zal vliegen. Het wereldrecord met dit
Stiften
vliegtuig staat op 70 meter! Experimenteer hoe je
het vlieggedrag van je vliegtuig kunt veranderen.
Uiteraard maak jij jouw vliegtuig af door de naam
van je eigen vliegmaatschappij er op te tekenen.

Wetenschappelijke uitleg

Vliegen is eigenlijk niets anders dan spelen met lucht. Professor
Bernoulli heeft in de 18e eeuw al uitgevonden dat een gas dat beweegt
minder sterk is dan een gas dat stil staat. Een vliegtuigvleugel werkt
ook zo. Als een vliegtuig gaat vliegen gaat de lucht aan de bovenkant
van de vleugel sneller bewegen. Daardoor wordt de lucht aan de
onderkant sterker en gaat een vliegtuig omhoog. Door de lucht op een
andere manier te laten bewegen kun je linksaf of rechtsaf. Dat kun je
met het vliegtuig wat je gaat maken ook doen. Je kunt de luchtstroom
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veranderen door aan de achterkant een vleugel een klein beetje
omhoog te vouwen.
Experimenteer met meer of minder omvouwen, links en rechts, naar
boven en naar beneden!

WIST JE DAT
VDL elektrische stadsbussen
ontwerpt en produceert die in
heel Europa rondrijden? Door
elektrisch te rijden komen er
geen schadelijke stoffen vrij en
leveren ze een bijdrage aan een
schonere leefomgeving!

Pionierslogboek
Het is tijd om je kettingreactie te testen. Soms gaan er wat dingen
mis. Dat is helemaal niet erg. Sterker nog: dat is nodig om een goed
werkende kettingreactie te ontwikkelen!
Als je de resultaten van alle testrondes opschrijft, kun je je
kettingreactie verbeteren. Dit doe je door achteraf dingen met elkaar
te vergelijken.
Zoals: dit vlak is niet stijl genoeg, we moeten het schuiner zetten
zodat het balletje beter rolt!
Nu is het jouw beurt. Schrijf je bevindingen van al je testrondes
hieronder op.

Testronde 1:
Wat ging goed?

Wat kan beter?
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Testronde 2:
Wat ging goed?

Wat kan beter?

Testronde 3:
Wat ging goed?

Wat kan beter?
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Digitaal, Media
& Entertainment
Weet jij wat er allemaal komt kijken achter de schermen van jouw
favoriete game, YouTuber of band? In deze wereld gaan de
ontwikkelingen misschien wel het snelst van allemaal! We kijken
online series, doen aankopen en delen foto’s 24/7: bijna alles in je
dagelijkse leven gaat via je mobiel of computer. En techniek speelt
overal de hoofdrol.

EXPERIMENT VOOR THUIS
Flipboekje

Wat heb je nodig?
Potlood/stift

Wat ga je doen?

Aantal kleine

Je gaat een mini ﬁlm op papier
maken! Kies een onderwerp of
ﬁguur om mee te beginnen.

papiertjes (6x6 cm)
2 paperclips

Tip! Houd het simpel: zoals een stokmannetje dat
je wil laten wuiven, een slang of slak die je wil laten
kruipen, een wolkje dat regent. Je gaat deze tekening
namelijk heel vaak opnieuw moeten tekenen, telkens een
stapje verder.

STAP 1: Start met een kleine tekening.
STAP 2: Pak het volgende blaadje en leg dit over je tekening.
STAP 3: Houd de papiertjes tegen het raam zodat je de eerste

tekening voor een gedeelte kan overtrekken. Maak een kleine
verandering, bijvoorbeeld een armpje dat iets verder omhoog gaat.

STAP 4: Houd de papiertjes tegen het raam, zodat je de eerste

tekening voor een gedeelte kan overtrekken. Maak een kleine
verandering, bijvoorbeeld een armpje dat iets verder omhoog gaat.

STAP 5: Heb je genoeg tekeningen? Maak alle papiertjes aan elkaar
vast met een paperclip.
STAP 6: Blader heel snel door je boekje heen om je eigen ﬁlmpje te

bekijken.
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Scan de QR code om een instructievideo voor het ﬂipboekje te zien!
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Licht, camera, actie!
Als laatste onderdeel ga je je supergave kettingreactie natuurlijk
vastleggen. Zo blijft deze voor altijd bestaan, kun je hem aan
iedereen laten zien en kun je hem misschien zelfs nog eens maken!
Zoals bij alles in de Mission Tech Challenge is het slim dat je nadenkt
over hoe je dat wil gaan doen. Omdat de kettingreactie maar een
keer zal lopen kun je ook maar één ﬁlmpje maken. Hoe zou een
echte ﬁlmregisseur het vastleggen?
Loop deze checklist na:
Bedenk eerst een looproute voordat je gaat ﬁlmen. Weet je al
hoe je wilt lopen? Maak een oefenrondje en schrijf het op!

Is de kettingreactie goed belicht? Hoe kun je daarvoor zorgen?

Vanuit welke hoeken ga je ﬁlmen? Bijvoorbeeld van boven
of beneden?
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Ga je van dichtbij (close-up) ﬁlmen of wil je juist de hele machine
op beeld?

Wie komt er in beeld?

Waar kun je nog meer op letten?
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Hi-tech & Science
In deze wereld werken mensen met technische kennis hard aan het
oplossen van de problemen van onze aarde. Denk aan de
klimaatopwarming. Dat doen ze bijvoorbeeld met windmolens of
slimme oplossingen tegen wateroverlast. Ontdek hier ook hoe jij je
kunt inzetten voor dé uitdaging waar we voor staan: het veilig en
gezond houden van onze aarde, het milieu en natuurlijk onszelf!

EXPERIMENT VOOR THUIS
Check de afstandsbediening
Wat ga je doen?
STAP 1: Richt de afstandsbediening naar
jezelf.

STAP 2: Druk op een knop, bijvoorbeeld de

Wat heb
je nodig?
Afstandsbediening
Telefoon
met camera

volume knop.

Waarschijnlijk zie je geen lampje branden aan de
voorkant van de afstandsbediening.

STAP 3: Pak de telefoon en open de camera.
STAP 4: Richt de afstandsbediening op de lens van de camera.
STAP 5: Kijk naar het scherm van de telefoon.
STAP 6: Druk nu weer een knop van de afstandsbediening in.

Wetenschappelijke uitleg

Een afstandsbediening werkt met infrarood licht. Dit is licht dat je
niet kunt zien. Digitale camera's kunnen infrarood licht wel zien en
maken het zichtbaar op het scherm of op een foto. Geavanceerdere
digitale camera's hebben infrarood ﬁlters. Met zo'n camera kun je
infrarood licht niet zien.
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WIST JE DAT
Door de nieuwste machines van ASML is het mogelijk om lijnen op
chips te printen die zo’n 10 nanometer dik zijn. 1 nanometer is een
miljoen keer kleiner dan een millimeter. Ter vergelijking: een
papieren bladzijde of een mensenhaar is tussen 80.000 en 100.000
nanometer dik.
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Mission Tech wordt georganiseerd omdat we het belangrijk vinden
om samen met andere organisaties kinderen te laten zien wat
technologie inhoudt en dat ze er zelf mee aan de slag kunnen gaan.
Door zelf te doen en te ontdekken, hopen we kinderen te
verwonderen voor technologie.
Wil je meer weten over technologie op school?
Neem dan een kijkje op:

www.brainporteindhoven.com/onderwijs

