
 

 

 
Update Technasium periode 2 
 
De tweede periode van het schooljaar is 
inmiddels voorbij. Daarom willen we jullie 
graag weer op de hoogte brengen van de 
projecten waar de leerlingen bij het 
Technasium aan hebben gewerkt.  
 
Wij wensen jullie veel leesplezier! 
 
Brugklas 
 
In februari rondden de brugklassers hun eerste 
O&O-project af. Voor dit project ontwierpen de 
leerlingen een bankje voor in een prieeltje in 
“Ut Knoevelweike”, een dierenweide op het 
terrein van Savelberg Koningslust.  
De teams met de beste ontwerpen mochten 
hun ideeën op locatie presenteren aan de 
opdrachtgever en de cliënten van Daelzicht.  
 

 
 
Inmiddels zijn de brugklassers met het tweede 
O&O-project van dit schooljaar aan de slag 
gegaan. 
 

Opdrachtgever: IVN Helden en Peel en Maas 
Schoon 
Wat: Overal komen we afval tegen. Helaas niet 
alleen in prullenbakken, maar ook op plekken 
waar het niet hoort, zoals in de natuur. Daar 
kan afval voor grote schade zorgen. Een van de 
grootste ophopingen van afval drijft in de 
oceanen, in een grote massa die we plasticsoep 
noemen. Onderzoekers schatten dat maar 
liefst 80 procent van al het plastic in zee van het 
land afkomstig is, en via de uiterwaarden van 
de rivieren in de grote oceanen terechtkomt. 
Om plasticvervuiling tegen te gaan, is het 
belangrijk dat we onze plastic voetafdruk 
verkleinen.  
De opdrachtgevers vragen de leerlingen om 
een informatieve poster voor middelbare 
scholieren te maken waarop het probleem van 
de plasticsoep duidelijk wordt gemaakt en 
waarop zij aanbevelingen geven om de 
hoeveelheid plastic afval te verminderen. 
In het kader van dit project hebben de 
leerlingen een gastles vanuit Schone Rivieren 
gevolgd en veldwerk langs de Maas verricht.  
 

 
 
Tweede klas 
 
Opdrachtgever: Erasmus MC en Cirion 
Foundation 
Wat: Aan het Viruskennerproject doen 
leerlingen uit drie verschillende landen mee: 
Nederland, Italië en Suriname.  
 



 

 

 
In dit project kruipen de leerlingen in de huid 
van een viroloog. Ze ervaren hoe complex het 
werken met virussen is, hoeveel en welke 
virussen er zijn, wat deze in ons lichaam 
(kunnen) doen en dat er niet of nauwelijks 
medicijnen zijn tegen virussen en dat het 
ontwikkelen van vaccins veel tijd en geld kost. 
Kennis over virussen bij zo veel mogelijk 
mensen is essentieel. Dan nemen mensen 
preventieve maatregelen, zodat infecties zo 
veel mogelijk voorkomen worden. Door dit 
project ervaren leerlingen hoe moeilijk het is 
om goed te communiceren met verschillende 
doelgroepen over preventie en denken ze mee 
hoe virologen communicatie en preventie 
kunnen verbeteren.  
In het kader van dit project kregen de 
tweedeklassers een online masterclass 
aangeboden van het Erasmus MC.  
 
Derde klas 
 
Opdrachtgever: Politie Limburg 
Wat: CSI-series prenten ons een totaal 
onrealistisch wereldbeeld in. Als CSI realistisch 
gefilmd zou worden, dan zou het de meest 
trage, frustrerende en saaie serie ooit zijn. 
Ondertussen zitten de recherche, forensisch 
onderzoekers, pathologen, enz. opgescheept 
met een maatschappij die verwacht dat ze alles 
kunnen – en in no time. Dit wordt ook wel het 
CSI-effect genoemd. De politie gelooft dat 
recherche en forensisch onderzoekers, maar 
ook slachtoffers van misdaden gebaat zijn bij 
een realistisch beeld van écht forensisch 
onderzoek.  
Daarom vraagt de opdrachtgever aan de 
leerlingen om met behulp van forensisch 
onderzoek bewijskracht te verzamelen in een 
fictieve casus. Op basis van hun onderzoek 
concluderen de leerlingen of hun bewijs het 
waarschijnlijker, dan wel onwaarschijnlijker 
maakt dat de verdachte in de casus de dader is.  
 
 
 
 
 

 
Vierde klas 
 
Opdrachtgever: Bouwend Nederland 
Wat: Het was kantje boord afgelopen zomer. 
Door aanhoudende regen steeg het water in de 
Maas en overige wateren. Extreme 
piekafvoeren zorgden voor problemen door 
heel Limburg.  
Op verschillende plekken bleken de bestaande 
dijken niet hoog, sterk en stabiel genoeg om 
ons goed te beschermen tegen hoogwater. Dit 
geldt onder andere voor de kering in Baarlo – 
Hout-Blerick.  
Voor dit landelijke project werden de 
leerlingen uitgedaagd om een duurzaam en 
innovatief regionaal deltaprogramma te 
ontwikkelen om een regio in hun omgeving 
waterrobuust te maken. Voor de uitvoering van 
het project kregen de leerlingen hulp van een 
expert van BAM.  
Jammer genoeg misten de leerlingen net een 
plekje in de landelijke finale van dit project.  
 

 
 
Inmiddels zijn de vierde klassen gestart met 
hun eerste keuzeproject. Voor dit project 
zoeken de leerlingen zelf een opdrachtgever en 
formuleren zij samen met de opdrachtgever 
hun opdracht. De opdrachtgevers voor de 
keuzeprojecten zijn Neptunus en Daelzicht.  
 


