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De nieuwe opdrachtgever:

Nationaal
Comité 4 en
5 mei
In 2019 en 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding
en vrijheid. Hoewel het aantal mensen met eigen
ervaringen en herinneringen aan de Tweede
Wereldoorlog afneemt, blijkt uit onderzoek dat de
oorlog nog altijd invloed heeft op de huidige mening
over vrijheid. Om erachter te komen hoe de huidige
generatie jongeren denkt over vrijheid, brengen
Vakkanjers en het Nationaal Comité 4 en 5 mei de
challenge ‘Vrijheid in beweging’ tot leven.

De challenge voor
2018-2019: Vrijheid
in beweging
In de challenge geven de teams eigentijdse invulling aan
het begrip vrijheid. Bijvoorbeeld met licht, interactie
en energie. De teams bouwen een moNUment dat
vrijheid een compleet nieuwe dimensie geeft. Een eigen
moNUment dat verbonden met andere ontwerpen
tot één groot monument kan uitgroeien, waaraan elk
jaar nieuwe elementen kunnen worden toegevoegd.
Ontwerpeisen van de opdracht zijn naast de modulaire
opzet onder meer gebruik van duurzame materialen en
robuustheid.

Opdracht Vakkanjer Scout (1 vmbo)

MoNUment

De Scouts krijgen een open opdracht die vooral hun creativiteit en nieuwsgierigheid moet
prikkelen. Ze ontwerpen bij het begrip ‘vrijheid’ zelf een eigentijds moNUment en maken
hiervan onder begeleiding een schaalmodel. De opdracht geeft alle ruimte voor eigen ideeën.
Het moNUment van de Scouts:
» Verbeeldt op heldere wijze een gedachte over het thema vrijheid
» Trekt de aandacht van publiek, is dynamisch en interactief
» Is modulair, kan losse elementen huisvesten
» Is duurzaam en sterk qua materiaal en energie (in concept)
» Is realiseerbaar

Een ander goed idee? Dat mag ook!
De Scouts kunnen in plaats van de opdracht voor het Nationaal
Comité 4 en 5 mei ook kiezen voor een andere opdracht:
bedenk een oplossing voor een alledaags probleem. In deze
uitvindwedstrijd is van alles mogelijk!

Opdracht Vakkanjer Explorer (2+3 vmbo)

MoNUment - Inspirational
Element
De Vakkanjer Explorers gaan een moNUment maken waarin het begrip vrijheid de hoofdrol
heeft. Vrijheid in beweging; er gebeurt dus iets. Misschien gaat het zijn eigen weg, verandert het
voortdurend of is het onvoorspelbaar. Het enige waar de teams rekening mee dienen te houden
is de afmeting en dat het toepasbaar is op een dragende constructie.
Het moNUment moet een boodschap overbrengen op basis van
hun eigen ideeën over het vieren van de vrijheid. Welk verhaal
vertel je? Alles mag! Eindresultaat een werkend prototype.
Een Inspirational Element
Het moNUment wordt straks onderdeel van een groter geheel
waarin meerdere elementen, zoals ook die van jullie, een
plaats krijgen. Samen vormen die een nieuw moNUment met
verschillende inspirende elementen.

De Explorers kunnen in plaats van de opdracht
voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei ook kiezen
voor de themaopdracht Recycle of Zorg:

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

Opdracht Vakkanjer Pioneer (3+4 vmbo)

MoNUment - Light Cube
De Vakkanjer Pioneers PIE en D&P bouwen en programmeren een lichtmonument in de vorm
van een Light Cube. In de opdracht komen technische skills, samenwerken en creativiteit samen
in één eindproduct: een kubus gemaakt van aan elkaar gesoldeerde led’s die individueel te
programmeren zijn tot een multimediale lichtshow vol effecten, vormen of teksten. De teams
krijgen de bouwkit compleet aangeleverd, de content bedenken ze zelf.
De Light Cube
» Werkt goed, is mooi en ‘smart’
» Laat een verhaal of boodschap zien over het thema vrijheid
» Is stevig en inpasbaar in een groter (modulair) geheel
» Is zo mogelijk interactief met het publiek
» Heeft een weerbestendige robuuste behuizing

De leerlingen kunnen kiezen voor het maken van een Basis-versie
of een Plusversie van de LightCube. In het Programma van eisen
(in het werkboek) staat welke onderdelen je voor elke versie moet
maken en wat de functie van deze onderdelen is.

Opdracht Vakkanjer Navigator (mbo en bedrijven)

MoNUment - Modular
Base

De uitdaging voor de Navigators ligt letterlijk in het verlengde van die van het vmbo: de
Navigators halen inspiratie uit de ontwerpen van de Scouts en maken een ontwerp dat een
podium kan bieden aan losse elementen, zoals een Light Cube. We hebben het dus over een
dragende constructie. De Navigators krijgen binnen de ontwerpeisen alle ruimte voor eigen
interpretatie en creativiteit. De combinatie van de losse elementen en de Modular Base van de
Navigators vormen het uiteindelijke moNUment!
Het ontwerp
» Is inspirerend
» Is interactief, het publiek kan iets in gang zetten
» Kan een aantal Light Cubes van de Pioneers huisvesten
» Is robuust en duurzaam

» Is schaalbaar en kosteneffectief
» Maakt gebruik van duurzame (autonome) energie
» Wordt aangeleverd met een kostenraming en business

case voor opschalen van productie

Over Vakkanjers
Vakkanjers is een initiatief van de technische sectoren om meer
jongeren te interesseren voor techniek. Met Vakkanjers ontdekken
en ontwikkelen vmbo’ers en mbo’ers hun vakmanschap al sinds
1999. Vakkanjers is een educatief programma waarin leerlingen van
het vmbo, mbo en jonge professionals van bedrijven een oplossing
bedenken voor een technisch vraagstuk. Dat doen ze aan de hand
van een realistische opdrachten voor een landelijke en échte
opdrachtgever.
Vakkanjers omvat vier projecten in een doorlopende lijn. Vanaf het
eerste jaar vmbo tot en met het mbo. De leerlingen ontwikkelen naast
technisch vakmanschap ook 21st century skills als initiatief nemen,
probleem oplossen, teamwork en klantcontact. Met deze vaardigheden
hebben ze straks een streepje voor op de arbeidsmarkt.
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