Collegetour Noordkop
Op bezoek bij vier bedrijven:
Enza Zaden, Nederlandse Aardolie Maatschappij, HGG en Hessing

13 maart 2019

www.itsacademy.nl/noordkop

De vier colleges

1. KRIJG DE SMAAK TE PAKKEN

2. GAS WINNING EN VERWERKING

3. STAAL BEWERKING EN CONSTRUCTIE

4. SUPERVERS VAN BOER TOT SUPERMARKT

1. Krijg de smaak TE pakken

Locatie

Enza Zaden
Haling 1-E, 1602 DB Enkhuizen

Datum

Woensdag 13 maart 2019

Vakken

Biologie en scheikunde

Aantal leerlingen en niveau

Maximaal 32 leerlingen, 5 vwo

Aansluiting op onderwerpen /
lesstof / modules

DNA, Genetica, Biotechnologie
Onderzoeker of analist in een forensisch,

Toekomstige beroepen

medisch of chemisch laboratorium of bij
een plantenveredelingsbedrijf
Janny de Wit

Contactgegevens voor de collegetour

j.de.wit@tabor.nl
06-11057011

WAT GAAN WE DOEN?
Op school heb je net kennis gemaakt met DNA. Misschien heb je zelfs een practicum ermee
gedaan. Je hebt er als het ware een beetje van kunnen ‘proeven’. In deze collegetour ga je
ontdekken wat de kennis over DNA in de praktijk betekent.
Enza Zaden is één van de wereldspelers op het gebied van plantenveredeling. Het bedrijf
ontwikkelt jaarlijks circa 100 nieuwe groenterassen waarvan de zaden over de hele wereld
worden verkocht. Het veredelingslaboratorium is dan ook gericht op de toepassing van
technieken zoals PCR, sequencing en cel- en weefselkweek om de nieuw ontwikkelde rassen
te screenen op de aanwezigheid van de gewenste eigenschappen. Ook worden dezelfde
technieken gebruikt om partijen groentezaden te controleren op zaadvastheid en op
afwezigheid van ziekteverwekkers.
Een deskundige van het zaadbedrijf geeft een gastcollege over de DNA-technieken die in
het onderzoekslaboratorium worden gebruikt en hoe dat het werk van de
plantenveredelaar heeft veranderd. Verder zijn er twee rondleidingen waarin je zult zien wat
men doet met moleculaire merkers en hoe men miniplantjes kweekt uit stamcellen. Je gaat
zelf aan de slag om DNA te isoleren uit een groente en past PCR en gelelectroforese toe.

PROGRAMMA
13:30

Ontvangst in het Innova Plaza

13:45

Gastcollege door deskundige van het Biotechnology Applications Molecular
Markers laboratorium

14:30

Smaaktest

15:00

Workshop Biochemie / DNA-isolatie
Workshop PCR / Gel Electroforese
Rondleiding Moleculaire merkers
Rondleiding Cel- en weefselkweek

16:40

Afronding

17:00

Einde

NUTTIGE LINKS
www.enzazaden.nl
www.seedvalley.nl
www.allesoverdna.nl

2. GAS winning en verwerking
Upstream International Europe
Locatie

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Kantoor: Oostoeverweg 10, 1786 PT Den
Helder

Datum

Woensdag 13 maart 2019

Vakken

Natuurkunde, wiskunde en scheikunde

Aantal leerlingen en niveau

Maximaal 30 leerlingen, 5 vwo

Aansluiting op onderwerpen /

Scheikundige en natuurkundige

lesstof / modules

principes

Toekomstige beroepen

Ingenieur

Contactgegevens voor de collegetour

Armando Swart
swa@regiuscollege.nl

WAT GAAN WE DOEN?
In Den Helder staat een gasverwerking station. Waar wordt er nog gas gewonnen? Hoe komt
het in Den Helder en waar gaat het naar toe? En voor hoe lang nog? Er wordt uitleg
gegeven over het proces van winning en verdere verwerking. We krijgen een rondleiding
over de plant waarbij verschillende interessante natuurkundige en scheikundige processen
worden uitgelegd.

PROGRAMMA
13:00

Aankomst

13:10

Twee groepen maken

13:15

Groep 1: Voorlichting in kantoor
Groep 2: Kijkje op de plant

14:15

Groep 1: Kijkje op de plant
Groep 2: Voorlichting in kantoor

15:30

Einde

NUTTIGE LINKS
www.nam.nl

3.

Staal bewerking en
constructie

Van bruggen bouwen en wiskundige berekeningen tot
lasersnijden bij hele hoge temperaturen!

Locatie
Datum
Vakken

HGG – 3D Profiling
Zuidrak 2, 1771 SW Wieringerwerf
Woensdag 13 maart 2019
Natuurkunde, wiskunde, en een klein beetje
scheikunde

Aantal leerlingen en niveau

Maximaal 45 leerlingen, 5/6 vwo

Aansluiting op onderwerpen /

Natuurkunde: Krachten

lesstof / modules

Wiskunde: Geometrie

Toekomstige beroepen

Ingenieur, werktuigbouwkundige, civiele
techniek

Contactgegevens voor de

Aarnoud Boels

José Swart

collegetour

boa@wiringherlant.nl

swj@wiringherlant.nl

WAT GAAN WE DOEN?
Bij HGG worden enorme stalen buizen, zoals je deze in gebouwen en bruggen ziet, op maat
gesneden. Dit gebeurt in 3D en bij enorm hoge temperaturen. Het snijden wordt gedaan
door machines die op heel veel manieren om een buis heen kunnen draaien om ze op de
juiste hoek te kunnen snijden. HGG snijdt en last de buizen, maar produceert ook machines
voor andere bedrijven, zodat deze ook buizen kunnen bewerken.
Tijdens de collegetour gaan we in drie groepen aan de slag die om de beurt drie activiteiten
volgen. Er zijn twee rekenopdrachten onder leiding van een ingenieur, en er is een
rondleiding door het bedrijf.
De rondleiding door het bedrijf leidt je langs de enorme staalsnijders die grote stalen buizen
snijden. HGG heeft hoogstaande laser snij-apparatuur die je van dichtbij kunt bekijken. Het
snijden lijkt op laser snijden, bij HGG noemen ze dit plasma snijden, dit is een scheikundig
proces. Ook komen we langs een grote werkplaats waar de machines gebouwd worden.
Denk om je eigen veiligheid!
De rekenopdrachten hebben te maken met wiskunde (Pythagoras) en natuurkunde
(krachten berekeningen). We bekijken hoe Pythagoras en statistiek kunnen helpen bij het
maken van stalen constructies, en uiteraard rekenen we met de krachten die allemaal op
de buizen kunnen komen te staan. De opdrachten zijn toegespitst op praktische dilemma’s,
enigszins versimpeld natuurlijk. Deze geven je een idee waar de ingenieurs in de praktijk mee
bezig zijn. Zij begeleiden deze opdrachten dan ook.

PROGRAMMA
In drie groepen van 10-15 leerlingen gaan we de volgende drie activiteiten doen:
Activiteit 1: Rondleiding door HGG langs staalsnijmachines en de machinebouwwerkplaats
Activiteit 2: Wiskunde rekenopdracht onder leiding van een ingenieur
Activiteit 3: Natuurkunde rekenopdracht onder leiding van een ingenieur
De collegetour start om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur (tijden onder voorbehoud).

NUTTIGE LINKS
www.hgg-group.com/nl

4.

supervers van boer tot
supermarkt

Locatie
Datum
Vakken

Hessing B.V.
Nieuwmarkt 8, 1681 NP Zwaagdijk-Oost
Woensdag 13 maart 2019
Bedrijfseconomie, NLT, wiskunde en
biologie

Aantal leerlingen en niveau

Maximaal 20 leerlingen, 5 vwo

Aansluiting op onderwerpen /

Conserveren/bederf van voedsel, thema

lesstof / modules

Industrie, verschillende NLT modules
Business analist, tactisch planner,
BI databeheerder, business controller,

Toekomstige beroepen

productieleider, kwaliteitsmanager,
accountmanager, productontwikkelaar,
HR adviseur, Supply Chain
procesmanager etc.

Contactgegevens voor de collegetour

Jelka Meijer
jmeijer@martinuscollege.nl

WAT GAAN WE DOEN?
Groente en fruit snijden en verwerken is een vak apart. Hessing B.V. beheerst dat vak al bijna
60 jaar. Ze verwerken de verse grondstoffen tot onder meer panklare groentes, bewerkt fruit
en maaltijdsalades. Die leveren ze aan supermarkten, fastfoodketens, groothandelaren,
cateringbedrijven en inflight cateraars.
Bij Hessing Supervers krijgen we eerst een rondleiding door de fabriek en langs kantoren,
waarbij een toelichting op de processen en afdelingen wordt gegeven. We gaan zien hoe
het hele proces van groente en fruit tot gesneden of geperste producten in zijn werk gaat.
Daarna gaan we aan de hand van een opdracht gerelateerd aan onze business bekijken
wat er allemaal nodig is om dit hele proces te laten lopen. We kijken hier ook wat meer naar
de economische kant van het bedrijf. Wat kosten alle losse onderdelen en het eindproduct
nu? Hoelang kan iets bewaard blijven voordat het verwerkt moet worden? Hoe kan dit nu zo
voordelig mogelijk geregeld worden?

PROGRAMMA
14:00

Rondleiding

15:00

Uitwerken opdracht

16:00

Einde

NUTTIGE LINKS
www.hessingsupervers.nl
www.werkenbijhessing.nl

Met dank aan…

