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Beste ouders, verzorgers van alle technasiumleerlingen 

van het Stellingwerf College, 

 

In dit overzicht blikken we terug op een prachtig 

schooljaar waarin we ondanks enkele covid-19 

beperkingen weer in staat zijn geweest mooie 

projecten te draaien. 

Er was weer lijfelijk contact mogelijk met onze 

opdrachtgevers,  onontbeerlijk in ons vak waar 

eindpresentaties belangrijk zijn. Leerlingen krijgen 

weer de welverdiende feedback van experts en 

opdrachtgevers. We hebben dit afgelopen jaar weer 

mogen samenwerken met Hogescholen en 

universiteiten, experts uit bedrijfsleven, provincie en 

gemeente. Leerlingen konden weer op pad naar hun 

opdrachtgevers en naar de HO- en WO instanties in 

Groningen en Leeuwarden. Dit is van grote 

meerwaarde omdat ze zo tot nog betere oplossingen 

voor de op te lossen problemen komen. 

Verder zijn we trots op ons zonneboot team dat met 

een nieuwe boot tot de top in Nederland behoort. In de 

nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. 

Ook dit jaar zijn er weer mooie cijfers behaald bij de 

meesterproeven, de eindexamenopdracht voor havo 5 

en vwo 6. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

Met vriendelijke groet, 

de O&O-sectie 

 
 



   

 

 

 

De brugklassen hebben 

dit schooljaar kennis 

gemaakt met het vak 

O&O en de bijzondere 

werkwijze, waarbij 

verscheidene 

vaardigheden en 

overkoepelende 

vakkennis moet 

worden toegepast. De 

brugklassen hebben 

gedurende een halfjaar 

twee verschillende 

projecten uitgevoerd. 

                   

OPDRACHTGEVER: 

manager                             

mevr. J. Nijkamp 

Attractiepark   

Duinen Zathe 

Appelscha 

 

BEROEP:                                          

Industrieel 

ontwerper 

 

BÈTA-WERELD: 

Lifestyle en Design 

‘Ontwerp een attractie met g-kracht 

voor attractiepark Duinen Zathe ’ 

Situatie 
Het verwachtingsniveau van bezoekers van attractieparken neemt steeds 
sneller toe. Parken moeten tegenwoordig continu vernieuwen om aantrekkelijk 
te blijven. Jongeren komen voor de kick. Toen het park in 1958 begon waren 
bezoekers bij wijze van spreken al gelukkig met een schommel en een wip. Nu 
is het openen van een nieuwe attractie een van de manieren om aantrekkelijk 
te blijven. 

 

Opdracht 
Ontwerp voor het park een attractie waarin G-kracht een rol speelt. 
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‘OCTO RIDER' (boven)                                                 

van Yinthe, Angel, Fallou en 

Famke ► 

 

 

 

‘POSEIDON’ (midden)                                                  

van Myrthe, Eva, Bjorn en Jur                                              

▼  

 

 

‘CRIMINAL CATCHER’ van Finn, Thomas, Lucas en Jesse  ▲ 
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Situatie 

Met temperaturen van boven de dertig graden is het voor ons vee 

in de - veelal kale - weilanden niet te harden! 

 

Opdracht 

Ontwerp een mobiele schuilmogelijkheid voor vee waarin het 

bescherming kan vinden tegen de felle zon. De 

beschermingsmogelijkheid tegen de felle zon moet functioneel zijn, 

gemakkelijk verplaatsbaar,  groot genoeg zijn voor meerdere 

dieren, stevig zijn, veilig voor de dieren en onderhoudsvriendelijk. 

 

 

 

Brugklasopdracht:   

‘Schaduwplek voor vee’ 

OPDRACHTGEVER: 

Dhr. J. de Boer en 

dhr. S. Neimeijer, 

ABO Ooststellingwerf 

(LTO Noord) 

    

BEROEP:    

industrieel ontwerper 

 

BÈTA-WERELD:  
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       Tweede klassen: 

‘First Lego League’ 
 

Het thema van het seizoen 2021-2022 was CARGO CONNECT. 

Transport brengt ons vooruit - het beïnvloedt economieën, overbrugt 

culturen en maakt ons allemaal meer wereldwijd met elkaar verbonden. 

In het CARGO CONNECT-seizoen moesten deelnemers hun 

natuurlijke nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht en kritisch 

denkvermogen gebruiken om de wereld van transport te ontdekken. 

Hoe wordt vracht vervoerd, gesorteerd en afgeleverd op de plaats 

van bestemming? 

Naarmate nieuwe uitdagingen opduiken die onze wereldwijde 

transportsystemen ontregelen en de behoefte aan innovatieve, 

duurzamere oplossingen toeneemt, worden de leerlingen van 

vandaag de drijvende kracht achter de doorbraken van morgen. De 

programma uitdaging van dit seizoen zal jongeren inspireren om 

innovatieve oplossingen te creëren door middel van robotica. 

De schoolfinales werden gewonnen door het team uit A2k met: Lisa 

van Daatselaar, Senne Boel, Jelmer Punter, Dewy Jonas en Eline 

Renskje Borger. Door deze winst mocht het team naar de regio-

finales van de First Lego League in Drachten. Daar hebben ze een 

prima prestatie geleverd door als 2e te eindigen. 

                                                                                                                                                            

Team Stellingwerf College(blauw) in actie tegen het team van Liudger(rood) tijdens de regio-

finale in Drachten 

 

 

 

 

 

 

OPDRACHTGEVER: 

First Lego League 

 

BEROEP: 

Programmeur 

 

BETA-WERELD: 

High-tech en 

Science 
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Tweede klassen:                                                 

‘Tiny House’ voor jong en oud                

in de gemeente Ooststellingwerf 

Situatie 

Ook in Ooststellingwerf is er een tekort aan woonruimte. Dit geldt 

zowel voor jong als oud. 

De gemeente Ooststellingwerf heeft mogelijk interesse in het 
plaatsen van tijdelijke Tiny Houses. De Tiny Houses kunnen blijven 

staan zolang het terrein geen andere functie toegewezen krijgt. Dit 

betekent dat de Tiny Houses tijdelijk zijn (denk aan 

modulair/verplaatsbaar/mobiel). 

Opdracht 

De gemeente Ooststellingwerf wil een oplossing voor het woningtekort. Er zijn 

twee doelgroepen die hierbij de specifieke aandacht hebben, jongeren en 
ouderen. Jongeren zijn vooral op zoek naar een betaalbare woning. Er is ook 

een groep oudere inwoners die op zoek is naar een kleine zorgwoning. Het 

gaat bij beide groepen vaak om 1-2 personen. Er is een grote kans dat het 
om een tijdelijke oplossing gaat, omdat de bevolking na 2035 waarschijnlijk 

weer gaat krimpen. De gemeente is op zoek naar tiny houses of andere kleine 

woningen die makkelijk verplaatsbaar zijn. Het Tiny House mag maximaal 

30m2 bewoonbare ruimte beslaan en bestaat uit één woonlaag. Het is niet de 
bedoeling dat het een veredelde stacaravan wordt, maar een esthetisch 

hoogwaardig product. 

 

 

 

 

 

 

OPDRACHTGEVER: 

Mevr. L. Siegersma, 

Gemeente 

Ooststellingwerf 

                                                

BEROEP: 

Milieudeskundige. 

communicatie-

deskundige                              

 

                                            

BÈTA-WERELD: 

Water, energie, 

natuur 

Twan van der Vegt A2K 
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afval en recycling Ooststellingwerf,                          

een educatief spel 

 

 

 

 

 

 

 

OPDRACHTGEVER: 

mevr. A. Pol, 

Gemeente 

Ooststellingwerf 

 

BEROEP: 

milieudeskundige, 

communicatie-

deskundige 

 

BETA-WERELD: 

water, energie, 

natuur 

 

 

Situatie 

Soms is het moeilijk de bewoners van Ooststellingwerf te benaderen 

wanneer het gaat om zwerfafval en het recyclen van afval. Om toch 

de bewoners te kunnen voorzien van informatie over (zwerf) afval 

en de verwerking en/of duurzaam gebruik er van, wordt er een 

andere manier gezocht om de mensen te bereiken. Wanneer 

kinderen en hun (groot)ouders spelenderwijze veel kunnen leren 

over (zwerf)afval, recycling en de gevolgen daarvan, kunnen we de 

doelstellingen van de gemeente beter halen. Hoe gaan we de 

boodschap die de gemeente wil uitdragen vormgeven? Wat kan er 

bedacht worden in een spelvorm om de mensen op een leuke manier 

te betrekken bij dit belangrijke thema? 

 

De opdracht 

De gemeente, mevrouw A. Pol, vraagt een leuke spelvorm die een 

oplossing kan geven voor het probleem om meer mensen te 

betrekken bij het thema van afval en recycling. Hoe zal de 

boodschap over restafval in een spel het beste overkomen? De 

gemeente wil haar doel MET Z'N ALLEN EEN SCHONE GEMEENTE in 

een spel verwezenlijkt zien. 

Mét gebruik van restafval moet een spel bedacht worden óver 

restafval en recycling. Dit spel moet door iedere bewoner van de 

gemeente gespeeld kunnen worden. 

Het ontwerp van het groepje van Imke Regnerij, Douwe Smit en Stijn 

Tiemens werd uitgekozen om daadwerkelijk uit te voeren. 
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Silke, Benthe, Jildou en Eva                

 

 

 

 

                                              

                                     

 

 

 

 

 

 

OPDRACHTGEVER: 

Dhr. Maarten Vink, 

filiaalhouder HEMA in 

Oosterwolde, Burgum 

en Gorredijk 

 

BEROEP: 

Industrieel ontwerper, 

engineer 

 

BETA-WERELD: 

Lifestyle en Design 

Ontwerpopdracht derde klassen:                                                     

‘De Nieuwe Hema-Lamp’ 

 

Situatie 

De eigenaar van de HEMA wil de winkel sterker maken door nog meer onderscheidend te 

worden. De kracht van de HEMA zit in de eigen producten. ‘Echt HEMA’. 

HEMA gaat zich in de komende jaren meer vanuit een ‘merkgedachte’ ontwikkelen. 

Belangrijk daarbij is ook duurzaamheid. HEMA wil bij alle artikelen die ontwikkeld worden, 

dit aspect nadrukkelijk meenemen en waar mogelijk ook aan de klant communiceren. Het 

bedrijf wil bijdragen aan een schoner milieu door de hoeveelheid verpakking als afval zoveel 

mogelijk te beperken. 

 

Opdracht 

Ontwerp de nieuwe lamp voor de HEMA. De opdrachtgever wil een vernieuwend en 

duurzaam ‘Echt HEMA’-product, functioneel en absoluut veilig. Het product moet zodanig 

worden vormgegeven dat de verpakking niet wordt weggegooid, maar een wezenlijk 

onderdeel vormt van de lamp. 
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Jip en Lampeke 
Iris, Tessa, Sil en Manon  A3H 



 

 
project techniek op z’n kop-afval                       

en recycling                                                               
vrijdag 10 juni in biosintrum 
 

 

Deze expositie is door studenten van Friese Poort (Drachten) 

ingericht met de werken van leerlingen van het Stellingwerf 

College en verschillende basisscholen uit de gemeente 

Ooststellingwerf. 
Aanleiding was het project ‘Techniek op z’n kop’ waarbij 

gezocht werd naar niet voor de hand liggende toepassingen 

van techniek, afval en recycling. 

Het project sloot aan bij ‘Wortels & Vleugels’ en is een begin 
van een leerlijn duurzaamheid en techniek voor PO / VO en 

MBO. 
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 OPDRACHTGEVERS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

JongerenEvent Water en Klimaat  

Situatie 
Klimaatverandering, je hoort er bijna dagelijks wel iets over in de media. Een 
hartstikke actueel onderwerp dus. Een thema waar wereldleiders met elkaar 

over praten en op zoek zijn naar oplossingen. Maar ook veel dichterbij huis, 
in jouw eigenleefomgeving, binnen jouw provincie, wordt er over 
klimaatverandering gesproken en nog belangrijker: worden oplossingen 

bedacht die nu al uitgevoerd kunnen worden. Omdat er vast ideeën zijn die 
de opdrachtgevers nog niet hebben bedacht, wordt jullie hulp ingeschakeld! 

De uitdaging van de situatie waarin we zitten gaat over drie complexe 
maatschappelijke opgaven, Klimaatadaptatie, Groene energie en 
Biodiversiteit, en de invloed die ze op elkaar hebben. 

 

Opdracht  
Ontwerp een creatief en vernieuwend plan voor een klein stedelijk gebied in 
de gemeente waarin je woont of waar je school staat. Maak daarbij gebruik 

van onderzoek. Het gekozen gebied moet je slim inrichten, zodat de 
gevolgen van hittestress en wateroverlast verminderd worden 
(klimaatadaptatie), de biodiversiteit vergroot wordt en er groene energie 

wordt opgewekt. Slim betekent: Creatief en passend in het stedelijk gebied. 
De maatschappelijke opgaven (klimaatadaptatie, biodiversiteit en groene 

energie) moeten worden gekoppeld en de leefbaarheid voor de inwoners en 
gebruikers van het gebied (de stakeholders) moet worden vergroot. 
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                          Ontwerp: Anne, Jelte, Tjaarda en Yfke 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4e klas Keuzecollege 
 

De Technasia uit Friesland, Groningen en Drenthe organiseren elk jaar                   

opdrachten in samenwerking met de NHL, de Hanze, van Hall en de RUG.                      

Deze opdrachten, keuzecolleges genaamd, zijn ontwikkeld door docenten            

van de middelbare scholen in samenwerking met docenten uit het hoger  

onderwijs. Dit zorgt ervoor dat de opdracht enerzijds aansluit bij het                    

huidige niveau van de leerlingen, maar ook al een voorproefje is voor het                   

niveau wat op het hoger onderwijs wordt gevraagd. De opdrachten die              

worden uitgevoerd hebben als thema duurzaamheid met verschillende 

invalshoeken. 

 

Situatie 

Duurzaam ontwerpen en leven is een thema wat vaak voorbij komt in het  

dagelijks leven. Zo zijn er allerlei initiatieven om minder grondstoffen te 

gebruiken, meer te recyclen en de industrie te verduurzamen. Deze onder-                

werpen komen ook terug in de keuzecolleges en worden voorzien                      

van een theoretisch en praktisch gedeelte. Deze afwisseling maakt het dat          

er op verschillende manieren naar het probleem gekeken wordt. Doordat             

de leerlingen in contact zijn met studenten en docenten uit het hoger                  

onderwijs krijgen ze nieuwe methodes aangeleerd. Dit maakt de keuze-                  

colleges erg leerzaam voor ze. 

 

Opdrachten 

◼ medicijnen maken met enzymen 

◼ Coderen geheimtaal 

◼ waterzuivering 

 

O & O – N I E U W S B R I E F   2 0 2 2  



 

4e klas keuzecollege: waterzuivering 

O & O – N I E U W S B R I E F   2 0 2 2 

4e klas: Biosintrum Oosterwolde ‘smart grid’ 



                                   

Examenklassen havo en vwo 

De examenleerlingen van O&O hebben op donderdag 24 maart en 

vrijdag 25 maart hun eindproducten gepresenteerd aan 

opdrachtgevers, expertbegeleiders en ouders. Bij het vak O&O kunnen 

de leerlingen in de bovenbouw zelf met een opdrachtgever projecten 

samenstellen. Dit jaar zaten daar weer een aantal fantastische 

projecten tussen die we graag met jullie willen delen; 

◼ Oosterwolde op zon 

◼ Circulaire plastics 

◼ Energieopslag 

◼ Toename cassettegebruik bij histologielab UMCG 

◼ Ontwerp Uitbreiding waterwoonwijk Lemmer-Noord 

 

                                      

 

 

De meesterproef:                          
Ewan, Frank, Ot en Quincy  
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  Zaterdag 28 mei 

is tijdens het NK 

Zonnebotenrace 

te Akkrum in 

afwisselend weer 

de strijd 

gestreden tussen 

26 Young Solar 

zonneboten en 15 

RC-Solar 

zonnebootjes.    

Het was de 

Proloog wedstrijd 

voor The Ultimate 

Solar Boat Race;  

De 

Elfstedentocht. 
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Bij de Young Solar Challenge strijden teams met zelfgemaakte boten op 

zonne-energie tegen elkaar. De teams bestaan uit jongeren tussen 14 en 

17 jaar van middelbare scholen uit het hele land. Met de Young Solar 

Challenge wordt geprobeerd om jongeren enthousiast te maken voor 

techniek. Behalve techniek komen de deelnemers ook in aanmerking met 

anderen zaken zoals teamwork, tactiek, communicatie, begroten en 

sponsoring. Door de verschillende taken is er voor iedereen iets waar 

hij/zij in geïnteresseerd is.  

Dit jaar is de challenge nog groter! We varen naast een wedstrijd in 

Akkrum, ook de Elfstedentocht. Elke dag zal er rond 40 kilometer gevaren 

worden, en dat voor wel vijf dagen lang. Deze vijf dagen worden verspreid 

over twee weekenden in mei. Dit seizoen wordt dan ook wel The Ultimate 

Solar Boat Challenge genoemd. 

                                                                                                                             

Nina van Veen (A4) 
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