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KINDERRAAD PRODAS

In vuur en vlam
voor techniek
Wie anderen warm wil maken voor techniek, moet
het eerst zelf ervaren. Groep 8 van BS D’n Heiakker
ging als Kinderraad naar Liessel, waar de
metaalvonken vliegen.
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De inzet van de Kinderraad

van Prodas wordt mede

mogelijk gemaakt door een

bijdrage uit het Fonds

Duurzame Initiatieven van

Rabobank Peelland Zuid.

V uurwerk tijdens een schoolexcursie.
Dat is spannend! Acht tienermeisjes
kijken vol bewondering naar de
vuurfontein van de Trulaser Tube

7000. Deze hypermoderne profiellasersnij-
machine, die behoort tot het machinepark van
HVL Metaalbewerking in Liessel, is absoluut in
topvorm. ‘Wie van jullie wil het van dichtbij
zien?’, vraagt HVL-productieleider Charles van
de Mortel. De laatstejaars van D’n Heiakker uit
Deurne kijken vertwijfeld naar hun gids. De
fontein zit weliswaar achter glas, maar het
scherpe snijgeluid is intens en de metaalvonken
zijn fel. Fenne (11) durft wel. ‘Raak je ooit
gewend aan dit geluid?’, vraagt ze aan Charles.
Hij: ‘Ja, ik hoor het niet eens meer.’ De scholiere
lijkt gefascineerd door de lasersnijder, want bij
het vervolg van de rondleiding zwaait ze de
machine nog even na.

 
INSPIRATIE De leerlingen zijn op bezoek

bij HVL - en bij buurbedrijf MCM - om inspiratie

op te doen voor hun Kinderraad-vraagstuk: ‘Hoe
kunnen we de jeugd interesseren voor
techniek?’ Maar als je ziet hoe geavanceerd de
Trulaser Tube 7000 is, dan vraag je je toch af of
mensen in de toekomst nog wel nodig zijn in de
techniek. De lasersnijder is razendsnel, puntje
precies en het snijproces verloopt volledig
computergestuurd! ‘We blijven altijd mensen
nodig houden. Ook hier’, zegt Charles. Gelukkig
maar, want dan zijn de scholieren tenminste niet
voor niets Kinderraadslid.  

 
PROBLEMEN OPLOSSEN Bij de

TruLaser 3030, een snijmachine voor grote
platen, is het tijd voor de wissel. ‘Dat is wel leuk
om te zien’, zegt Charles. De tienermeisjes
wachten geduldig, maar er gebeurt weinig.
Sterker nog: er lijkt een probleem te zijn.
Charles: ‘De machine valt af en toe uit.’ Gelukkig
arriveren de hulptroepen snel. Een man tikt
druk op het bedieningspaneel. De machine lijkt
het te begrijpen, want ze komt weer in actie.



Leerlingen van BS D’n

Heiakker in de ruime en

lichte productiehal van

HVL Metaalbewerking in

Liessel.

OPLOSSING
Bij het bezoek aan HVL

Metaalbewerking en

MCM op 19 maart zat

de Kinderraad van

Prodas nog in de

onderzoeksfase. Op 2

april presenteerden de

laatstejaars van BS D’n

Heiakker hun

oplossingen in het

Deurnese

gemeentehuis. Charles

van de Mortel: ‘Er

waren veel verrassende

ideeën. Zo ontdekten

we bijvoorbeeld dat

het slim is om kinderen

te betrekken bij het

maken van reclame.

Dat gaan we zeker

doen!’
Hoe geavanceerd ook, zelf problemen oplossen
blijft toch lastig voor een apparaat.

 
VROUWEN Het snijgeluid heeft inmiddels

plaatsgemaakt voor een schuurgeluid én voor
Abba’s Dancing Queen. Fenne gooit de heupen
los. Die vloer danst prima! Ondanks deze kleine
afleiding luistert het meisje al de hele
rondleiding aandachtig naar haar gids. En af en
toe is er een kritische vraag. Zo ook nu weer.
‘Waarom lopen hier eigenlijk geen vrouwen
rond?’, wil Fenne weten. Charles: ‘Dat is een
goede vraag. Wij zouden het fantastisch vinden
als er meer meiden kiezen voor techniek en dan
zijn ze zeker welkom bij ons. Ik denk dat ze een
verkeerd beeld hebben. Op tv zie je vaak oude
donkere en vieze fabriekshallen met een hoop
herrie. Dat schrikt af. Jammer, want dankzij de
nieuwe technologie werk je tegenwoordig juist
heel clean en de herrie valt ook reuze mee.’

 

ONDERZEEËR Hoe clean ook bij HVL, kort
voor het einde van de rondleiding zijn er toch
nog vieze gezichten. ‘Is dat een onderzeeër?’,
vraagt Esmee (11) terwijl ze naar de hermetisch
afgesloten straalcabine wijst. De scholiere kijkt
door het kleine raampje. Haar gezicht spreekt
boekdelen. Nee, dit werk in astronautenpak wil
ze later overduidelijk niet doen. ‘Ik zou het niet
eens durven hoor.’ Charles: ‘Natuurlijk zijn er
minder aantrekkelijke werkzaamheden in de
techniek, maar het merendeel is gewoon kei
leuk.’ 

Bij Fenne lijkt al een vonkje te zijn
overgeslagen. Na afloop: ‘Ik vond het heel leuk.
Je kan veel meer met techniek dan ik dacht.’ De
tiener heeft naar eigen zeggen nu genoeg
inspiratie voor het vraagstuk. Een concreet idee
is er nog niet, maar meer jongeren meenemen
in de échte wereld van techniek is volgens
Fenne een heel goed plan.


