
GAAN UW STUDENTEN
DE UITDAGING AAN?

DE  

INSCHRIJVING 

IS GEOPEND!

CHALLENGE 2018SMART URBAN WATER 

Mbo’ers ontdekken en ontwikkelen hun vakmanschap met 
Vakkanjers. Dit jaar met een innovatieve opdracht voor de Unie van 
Waterschappen, die de Vakkanjers uitdaagt slimme oplossingen te 

bedenken voor zware stortbuien. Onderweg werken de deelnemers 
aan 21st century skills die ze later in hun loopbaan goed kunnen 

gebruiken. Gaan uw studenten de uitdaging aan?



SLIMME OPLOSSINGEN VOOR ZWARE STORTBUIEN

Help, het klimaat verandert! Daardoor gaat het steeds vaker en harder regenen in Nederland.  
Al dat water moet natuurlijk ergens naartoe. De Vakkanjers gaan daar ideeën voor bedenken.

Alleen riolen groter maken is geen oplossing voor extreme neerslag. Daarom moeten we slim-
mer omgaan met regen. De Nederlandse waterschappen roepen de hulp in van de Vakkanjers 
om slimme oplossingen voor zware stortbuien te bedenken en te maken. 

Dat doen ze in teams, als een bedrijfje in het klein. Zo ontwikkelen ze naast technisch vakman-
schap 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!

In het kort
Met deelname aan Vakkanjer Navigator zetten mbo-studenten in korte tijd flinke stappen in 
hun ontwikkeling. De teams onderzoeken zelf wat de beste oplossing is en doorlopen vervol-
gens alle fases in het ontwikkelingsproces. Van eerste ontwerp tot budgettering, van overleg 
met de klant tot planning en het maken van prototype. In de multidisciplinaire teams heeft elk 
teamlid zijn eigen rol. Er geldt een minimum van twee teams van vier studenten per school. De 
opdracht is geschikt voor elk niveau.

De voordelen van meedoen aan Vakkanjers
Met deelname aan Vakkanjer Navigator bieden mbo-scholen studenten een extra  
uitdaging die eenvoudig in het curriculum past – bijvoorbeeld als project. Met als basis 
een technische opdracht waarin ook allerlei niet-technische vaardigheden aan  
bod komen. Zulke 21st century skills zijn steeds belangrijker in het bedrijfsleven en  
de Vakkanjers werken er daarom aan tijdens speciale workshops – ook docenten krijgen 
coaching. Als goed opgeleide Vakkanjer heb je dus altijd een streepje voor.

Mbo’ers halen in teams het beste uit zichzelf, met echte 
opdrachten voor een landelijke opdrachtgever. 



DE NIEUWE OPDRACHTGEVER: DE UNIE VAN WATERSCHAPPEN

In het Vakkanjerproject werken alle deelnemers aan maatschappelijk relevante opdrachten,  
elk jaar voor een nieuwe opdrachtgever. Dit jaar is dat de Unie van Waterschappen. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en  
het zuiveren van afvalwater. De Vakkanjers gaan hen hierbij helpen.

De opdracht: maak een Urban Water Storage 
De Urban Water Storage vangt water op en houdt het een periode vast. Via een monitoring-
systeem kunnen waterschappen de beschikbare opvangcapaciteit volgen. De unit kan dienst-
doen als waterbassin voor bijvoorbeeld de bewatering van tuinen of andere toepassingen rond 
het huis en in de buurt. Binnen de specs mogen de teams helemaal zelf bepalen hoe  
hun waterstation eruit komt te zien en functioneert.

Kijk op www.vakkanjers.nl/docenten voor meer informatie.



DE INSCHRIJVING IS GEOPEND!

Doe ook mee met Vakkanjers en bied uw studenten een uitdagende kans hun vak manschap  
te ontdekken en te ontwikkelen. 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. Dat doen 
ze aan de hand van realistische opdrachten voor een landelijke opdrachtgever. De leerlingen 
ontwikkelen naast technisch vakmanschap ook 21st century skills als initiatief nemen, presen-
teren, teamwerk en klantcontact. Met deze vaardigheden hebben ze straks een streepje voor 
op de arbeidsmarkt. Ontdek Vakkanjers op www.vakkanjers.nl.

Spoorboekje

Navigator

Landelijke kick-off
Ontwerpen en bouwen op school

Workshop 21st century skills
Bedrijfsexcursie

Schoolfinales
Landelijke finale Vakkanjers Live

februari 2018
februari - mei 2018
maart - april 2018
april 2018
mei 2018 
juni 2018


