
HELP JIJ MEE 
OM NEDERLAND 
MOOIER, BETER 
EN DUURZAMER 
TE MAKEN?

UITNODIGING
WIN JIJ DE BOUWEND NEDERLAND INNOVATIEPRIJS 2021-2022?

Meld je dan samen met  
jouw docent aan om mee  
te doen aan de wedstrijd!

MEER WETEN? 
Vraag het de technator

Vorig jaar wonnen de leerlingenteams van het  
Bonhoeffercollege (Castricum) en het Emelwerda  
College (Emmeloord) de Bouwend Nederland Innovatieprijs.  
KLIK HIER OM HET NIEUWSBERICHT TE LEZEN. 
OF BEKIJK HIER DE AFTERMOVIE.

INFORMATIE  
VOOR DE LEERLING 
•  Je volgt de opdracht zoals verstrekt door Bouwend Nederland  

in samenwerking met Stichting Technasium, of een variant hierop 
dat beter aansluit bij de/het regio/niveau van de klas.

•  De opdracht heeft de looptijd van een kortlopend project,  
dit is geen keuzeproject van 80slu.

•  Bouwend Nederland zal de scholen ondersteunen bij het vinden  
van een expert in de regio via de regionale adviseurs Onderwijs  
& Arbeidsmarkt, via de Vakgroep Civiele Bouw  en via Civilion,  
het landelijk kennis- en opleidingscentrum voor de civiele bouw.  
De expert zal, met de docent, meer uitleg geven over het 
beroepenveld van de bouw- en infrasector. De invulling van  
experts is afhankelijk van de beschikbaarheid in de regio.

•  De beste 10-12 inzendingen van alle technasiumscholen  
worden uitgenodigd voor de landelijke finale.

•  Voor zowel de havo-winnaar als de vwo-winnaar ligt een 
innovatieprijs van 500 euro klaar.

INFORMATIE  
VOOR DE DOCENT 
•  Bètawerelden: Mobiliteit & Ruimte, Water, Energie & Natuur
•  Vakken: Techniek, Natuurkunde, Maatschappijleer en Biologie
•  Partners: Bouwend Nederland, Civiele Bouw en Stichting Technasium
•  Doelgroep: Klassen 4 havo en 4 vwo.
•  Looptijd: Ca. 8-10 weken. Als regulier project in periode 1 of 2. Zorg  

dat je op tijd klaar bent om mee te kunnen doen aan de innovatieprijs.
•  In juni 2021 ontvangt de aangemelde docent (als contactpersoon) alle 

beschikbare informatie. Tevens zal Bouwend Nederland proberen te 
ondersteunen bij het zoeken van een geschikte expert. Hoe later je je 
aanmeldt, hoe lastiger het wordt op een geschikte expert te vinden.

•  Uiterlijke aanmelding: 1 september 2021
•  Docentenmiddag: woensdag 8 september 2021 (Online via MS Teams)
•  Inleveren opdracht: Uiterlijk donderdag 3 februari 2022, 16.00 uur
•  Reactie op ingestuurde materialen: Uiterlijk donderdag 10 februari 2022 
•  Indien uitgenodigd: Finaledag: donderdag 17 februari 2022  

(locatie: Civilion, Den Bosch)
•  De jury bestaat uit experts uit de bouwwereld.

DE OPDRACHT

Sinds jaar en dag strijd Nederland tegen 
het water. Daarbij werken we continu 
aan het droog houden van dit land. Het 
afgelopen decennium zien we echter een 
kentering in die strijd door de versnelde 
klimaatveranderingen. Aan de ene kant  
zien we stijgende zeespiegels, de 
dreiging van zoutwater en hierdoor  
het verzilten van de bodem en aan de 
andere kant rivieren die een grotere 
fluctuatie in aanvoer van zoet water 
genereren door langere droge perioden 
en steeds vaker heftige regenbuien.  
Onze landbouw komt hiermee in gevaar.
De uitdaging voor civiel ingenieurs 
de komende jaren is om systemen te 
ontwikkelen en Nederland zo in te 
richten dat we droge voeten houden, 
maar ook voldoende zoetwater sparen 
om de gevolgen van extreme droge 
periodes op te kunnen vangen.

Je ontvangt een opdracht met het 
onderwerp: een verbeterd regionaal 
deltaprogramma zoet- en zoutwater. 
Bouwend Nederland vraagt je in kaart  
te brengen welke zoetwatervraagstuk- 
ken er in jullie regio actueel zijn en daagt 
jullie uit om een regionaal deltaprogram- 
ma te ontwikkelen, te testen en/of te 
simuleren om jullie regio water robuust  
te maken.

Teams/klassen krijgen de mogelijkheid 
om een deltaprogramma (of een stukje 
daarvan) in de eigen regio water robuust 
te maken, bestaande uit een of meerdere 
samenwerkende (nieuwe of verbeterde), 
infrastructurele, irrigatieve of natuurlijke 
systemen.

DURFT JOUW TECHNASIUM  
DE OPDRACHT AAN? 
Je kunt nu direct een aanmelding doen.  
De opdracht is in de projectenbibliotheek  
geplaatst. Of bekijk de opdracht hier.

KLIK HIER!  
OM JE IN TE SCHRIJVEN.

DOE MEE & WIN €500,-

Meer informatie? Vanaf dit schooljaar loopt alle communicatie via  
het evenementenbureau van Bouwend Nederland. Heb je vragen?  
Stuur dan een mailtje naar evenementen@bouwendnederland.nl.

https://www.technasium.nl/nieuws/bonhoeffercollege-en-emelwerda-college-slepen-bouwend-nederland-innovatieprijs-in-de-wacht/
https://www.youtube.com/watch?v=RAjTa0Q_B7U
https://www.aanmelder.nl/innovatieprijs2022/subscribe
mailto:evenementen%40bouwendnederland.nl?subject=
https://www.mijntechnasium.nl/node/16464/student/8d5d1c3c021f6f92036e

