
GAAN UW LEERLINGEN 
DE UITDAGING AAN?

DE  

INSCHRIJVING 

IS GEOPEND!

CHALLENGE 2018SMART URBAN WATER 

Vmbo’ers ontdekken en ontwikkelen hun vakmanschap met 
Vakkanjers. Dit jaar met een spannende opdracht voor de Unie 

van Waterschappen, die jongeren 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 PIE- en D&P-leerlingen de uitdaging aan?



SLIMME OPLOSSINGEN VOOR ZWARE STORTBUIEN

Help, het klimaat verandert! Daardoor regent het steeds vaker en harder 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  
slimmer 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 de Vakkanjers 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 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 voordelen van meedoen aan Vakkanjers
Vakkanjer Pioneer is er zowel voor de profielen PIE als D&P, past in het curriculum en 
scholen kunnen er verschillende eindtermen mee afdekken. Docenten krijgen coaching, 
voor de deelnemers zijn er workshops waarin ze werken aan hun 21st century skills. Ook 
versterkt deelname de samenwerking met het regionale bedrijfsleven: bedrijven helpen 
en inspireren de teams onder meer met advies en excursies en nemen zitting in de jury. 
Meedoen is kosteloos.

Bedenken. Bouwen. Presenteren. Teamwerk. Klantcontact. 
Vakkanjers is voor iedere Pioneer een optimale voorbereiding 
op een mooie loopbaan.



DE OPDRACHT: MAGIC FOUNTAIN

De Pioneers gaan zich technisch en creatief uitleven op een positieve beleving op het school-
plein, in de tuin of in de buurt na of tijdens regen.

Opdracht Vakkanjer Pioneers PIE (3+4 vmbo)
Met regenwater kun je ook wat leuks doen. We vragen de teams om het regenwater te 
gebruiken om de buurt wat op te vrolijken met een Magic Fountain. De teams mogen hele-
maal losgaan op een mooi ontwerp met verassende licht- en geluidseffecten, dat ze samen 
ook gaan bouwen.

Opdracht Vakkanjer Pioneers D&P (3+4 vmbo)
De Pioneers D&P vragen we de communicatie rond de fontein te verzorgen. Zij bedenken 
en ontwerpen een interactieve informatiezuil voor de Magic Fountain, inclusief een werkend 
prototype.

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



DE INSCHRIJVING IS GEOPEND!

Doe ook mee met Vakkanjers en bied uw leerlingen een uitdagende kans hun vakmanschap  
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 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

Spoorboekje

Pioneer

Regionale kick-off
Schoolfase

Workshop 21st century skills
Excursie bedrijfsleven

Schoolfinales
Regiofinales

Landelijke finale Vakkanjers Live

oktober/november 2017
oktober 2017 - januari 2018
november/december 2017
november/december 2017
februari 2018 
maart 2018
juni 2018


