
GEZOCHT: SLIMME OPLOSSINGEN 
VOOR ZWARE STORTBUIEN

DE  

INSCHRIJVING 

IS GEOPEND!

VOOR ELKE VMBO’ERDE EXTRA UITDAGING 

Vmbo’ers ontdekken en ontwikkelen hun vakmanschap met 
Vakkanjers. Dit jaar kunnen uw leerlingen naast de thema’s Zorg 

en Recycle ook kiezen voor een spannende opdracht van de 
Unie van Waterschappen: bedenk een slimme oplossing voor 

zware stortbuien. Gaan uw tweede- en derdejaarsleerlingen de 
uitdaging aan?

DE INSCHRIJVING IS GEOPEND!

Meer weten? Kijk voor alle info en inschrijving op www.vakkanjers.nl/docenten. Of neem  
contact op met Emmy van Montfoort via e.vanmontfoort@vakkanjers.nl of 0348 - 744220.

Over Vakkanjers
Met Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen vmbo’ers en mbo’ers hun vakmanschap al sinds 
1999. Dat doen ze aan de hand van realistische opdrachten voor een landelijke opdracht-
gever. De leerlingen ontwikkelen naast technisch vakmanschap ook 21th century skills als 
initiatief nemen, presenteren, teamwerk en klantcontact. Met deze vaardigheden hebben  
ze straks een streepje voor op de arbeidsmarkt. Ontdek Vakkanjers op www.vakkanjers.nl

Explorer

Kick-off
Start een bedrijf

Van onderzoek naar één idee
Ontwerpen en aanpassen

Voorbereiden
Maken en testen

Presenteren en online stemmen
Eindevent met presentaties en jurering op school 

(uiterlijk 1 mei 2018)
Landelijke finale Vakkanjers Live, juni 2018

Spoorboekje



GAAN UW LEERLINGEN DE UITDAGING AAN?

Vakkanjer Explorer is een schoolwedstrijd waarin uw leerlingen vanuit onderzoekend en  
ontwerpend leren een technische oplossing bedenken voor een probleem. 

Dat doen de jongeren in teams, als een bedrijfje in het klein. Van eerste schets tot werkend  
prototype. Zo ontwikkelen ze naast technisch vakmanschap ook skills als initiatief nemen,  
presenteren, teamwerk en klantcontact – vaardigheden die onmisbaar zijn in de razendsnel  
veranderende techniekwereld. Een optimale voorbereiding op een mooie loopbaan!

De landelijke opdrachtgever: de Unie van Waterschappen
Dit jaar is er naast de bekende themaopdrachten Zorg en Recycle 
een nieuwe uitdaging voor de Vakkanjer Explorers: de Unie van 
Waterschappen roept de hulp in van uw leerlingen om slimme oplossingen voor zware stortbuien 
te bedenken en te maken. Want door de klimaatverandering regent het in Nederland steeds vaker 
en harder. Dat water moet ergens naar toe. Wat kunnen uw leerlingen hier aan bijdragen?

Waarom doet u mee aan Vakkanjers?
Uw leerlingen gaan zelf aan de slag en ervaren hoe het is om met techniek te werken. Met  
deelname versterkt u ook de samenwerking met het regionale bedrijfsleven: bedrijven helpen  
de teams met advies en excursies en nemen zitting in de jury. Vakkanjer Explorer past in het 
curriculum en u kunt het inzetten als LOB-activiteit. Meedoen is kosteloos.

DE OPDRACHTEN

Uw leerlingen kunnen dit schooljaar kiezen uit deze drie opdrachten:

Smart Urban Water Challenge
De Unie van Waterschappen roept de hulp in van uw leerlingen: bedenk een oplossing  
die wateroverlast tegengaat of een slimme toepassing voor het gebruik van opgevangen 
regenwater. Bijvoorbeeld een ‘smart’ dorpel die omhoogkomt bij zware regenval, of een  
milieuvriendelijke wasstraat of waterspeeltuin. Alles mag!

Recycle
De uitdaging: maak een nieuw product van oude materialen. Uw leerlingen recyclen gebruikte 
spullen tot iets dat opnieuw verkoopbaar is.

Zorg
Uw Vakkanjers gaan aan de slag met een hulpmiddel voor mensen met een fysieke beperking 
of voor ouderen. Door techniek te combineren met zorg maken de teams het leven van fysiek 
beperkten aangenamer.

Vakkanjer Explorer past in één periode en kost een dagdeel (of twee blokuren) per week.  
Kijk op www.vakkanjers.nl/docenten voor meer informatie.

De Unie van Waterschappen
Wist u dat 25% van Nederland onder zeeniveau ligt? En dat 59% van Nederland onder 
water zou komen te liggen als we niets aan waterbeheer zouden doen? De 22 water-
schappen zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water. Ze beheren 
18.000 km dijken, 225.000 km watergangen, 7.500 km wegen en zuiveren jaarlijks zo’n 
2.000.000.000 m3 afvalwater.

Bedenken. Maken. Presenteren. Teamwerk. Vakkanjers is 
voor iedere vmbo’er een optimale voorbereiding op een 
mooie loopbaan.


