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Wat is jouw ‘uitvinders’ naam?

AGENDA  
 

AGENDA
9 januari Klaar? START! 
Je bedenkt met behulp van dit boekje een uitvinding. Dat 
doe je samen met je team op school of misschien wel bij je 
thuis. Je hebt hier 5 weken de tijd voor. 
 

15 februari Uiterste inleverdatum 
De uitvindingen die online zijn ingestuurd worden 
beoordeeld door het Willie Wortel Team. Op 25 februari 
contacten zij de uitvinders van de 30 uitvindingen die 
doorgaan naar de halve finale. De teams die door gaan 
naar de halve finale krijgen de workshop ‘presenteren’ op 
Technolab om zich voor te bereiden op hun pitch. 
 

13 en 14 maart Halve finale @ BplusC 
Uitvindersmarkt. Elke avond presenteren 15  
halve finalisten hun uitvinding. Welke 5 teams  
overtuigen de jury en aanwezigen dat zij doorgaan  
naar de finale? Na afloop zijn de 10 finalisten bekend. 
 

26 maart, 7 mei en 21 mei Maakmiddagen
Door naar de finale? Gefeliciteerd! De finalisten gaan 
aan de slag om een werkend prototype te maken om te 
demonstreren tijdens de finale. Op 3 maakmiddagen  
op Technolab halen we ook de ondernemer in jullie naar 
boven. Met je team volg je workshops onder begeleiding  
van bedrijven en Technolab.
 

5 juni FINALE! @ TNO
Woensdagavond 5 juni is het dan zo ver, de finale van de 
Willie Wortel Wedstrijd 2018-2019. Nodig al je vrienden, 
familie en kennissen uit en zorg dat je uitvinding en jijzelf 
er tiptop uitzien want dit wordt een avond om nooit te 
vergeten!

De Willie Wortel Wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door Technolab,  
TNO, de gemeente Leiden en OWN agency. www.technolableiden.nl
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WELKOM! 
 

...bij de Willie Wortel Wedstrijd 2018-2019. Je gaat een 

uitvinding doen en daarmee verander je de wereld voor jezelf 

en anderen. Een uitvinding hoeft niet alleen je eigen leven een 

stukje makkelijker te maken, je kunt ook wereldproblemen 

oplossen of iets bedenken dat het dagelijks leven van anderen 

net iets makkelijker of leuker maakt. Maak jij je druk over een 

probleem in de toekomst of één van vandaag? 
 
In dit boekje staat eigenlijk alles wat je nodig hebt om zelf, of in een groep, 
aan de slag te gaan. En je zal hierbij uiteraard op weg worden geholpen 
door je docent of door ons bij Technolab. 
 
Heel veel plezier en breinkrakende uurtjes toegewenst!

Het Willie Wortel Team

WELKOM! We starten met meer dan 1000 deelnemers en  

ongeveer 300 uitvindingen. Daarna selecteren we  

30 halve finalisten die hun idee pitchen voor  

een jury en publiek. 10 finalisten gaan door naar  

de finale waar zij hun prototypes demonstreren.

Voor het beste duurzame idee, 

want het milieu is iets waar we 

zuinig op moeten zijn!

ALTIJD AL EEN WILLIE 
WILLEN ZIJN?
ALTIJD AL EEN WILLIE 
WILLEN ZIJN?
Dat kan! Hoe zie jij eruit als een Willie? Teken het hier! :-)

Voor het beste idee, 

gekozen door de  

vakkundige jury.

Voor het idee met de 

meeste stemmen via  

de website en de  

aanwezigen in de zaal.Voor het meest  

originele idee,  

we houden van  

creativiteit.

MEEDOEN = WINNEN,  
MAAR WAT KAN  
JIJ WINNEN?
Naast roem, je uitvinding en leerzame momenten kun je kans maken op 
onderstaande prijzen en nog veel meer!
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...de natuur een grote inspiratiebron is 

voor veel uitvinders. Biomimicry is de 

wetenschap en de kunst van het imiteren 

van de beste biologische ideeën:

Zo heeft een Zwitserse uitvinder, tijdens zijn 

dagelijkse wandeling, ontdekt hoe moeilijk 

hij klitten uit zijn kleding kreeg. Hij zag dat 

klitten kleine haakjes hebben, waarmee ze 

zich in de kleding vastgrijpen en zo bedacht 

hij een nieuw sluitingssysteem: Klittenband!

Speedo heeft voor zijn snelle zwempakken 

afgekeken bij de haai. Haaien kunnen 

namelijk de weerstand van het water 

op hun huid beïnvloeden. Ze kunnen de 

textuur van hun huid aanpassen, waardoor 

ze sneller kunnen zwemmen.

De uil blijkt geruisloos te kunnen 

vliegen. Deze eigenschap heeft 

hij te danken aan zijn veren en 

deze structuur hebben we dan 

ook toegepast op ventilatoren, 

waardoor zij minder lawaai maken.



Eigenlijk is uitvinden heel 
makkelijk. Het enige wat je 
nodig hebt is een probleem. 
Gelukkig heeft iedereen wel 
een probleem, misschien wel 
meer dan één! Uitvinden kan 
in je eentje, maar ook in een 
groepje. Hoe meer mensen des 
te meer ideeën namelijk!

HET PROCESHET PROCES

CONCEPT 1

CONCEPT 2

CONCEPT 3

PRESENTEREN PRESENTEREN
Zorg dat jullie je idee kort kunnen presenteren 

Jullie idee moet de wijde wereld in en dat gebeurt meestal 

niet vanzelf. Bedenk een pakkende reclame-zin en vertel er 

ook bij waaróm de uitvinding zo goed is. Overtuig mensen met 

argumenten.

•  Zorg ervoor dat jullie kort kunnen presenteren (1-2 minuten).  
Laat informatie die de klas niet wil of moet horen weg.

•  Overtuig mensen met argumenten.  
Dus niet: “Onze uitvinding is het beste, want dat is gewoon zo.”  
maar bijvoorbeeld “Onze uitvinding is het beste, omdat het (probleem 
omschrijving) oplost voor (mensen die last hebben van het probleem).” 

•  Maken jullie kans op de Kanjer, de Willie, het Lampje, de Publieksprijs  
of alle vier? 

•  Bedenk samen wat het beste werkt in jullie klas, een grapje tussendoor  
of juist heel serieus, logica of gevoel, een tekening of een verhaal. 

PROBLEEMPROBLEEM
Denk vooral out of de box! Noteer  

hieronder jouw problemen.

Check deze vragen!

•  Waar hoor je je vrienden of familie wel eens over klagen? 

•  Welke problemen hoor je in het nieuws voorbijkomen? 

•  Wat is jouw grootste én kleinste probleem? 

•  Welk apparaat gebruikt veel water/stroom? 

•  Wat zou de school nog beter maken voor jou? 

•  Over 20 jaar, wat is dan het vervoer voor mensen in Nederland?

Concept 1

Concept 2

Concept 3

Concept 1

Concept 2

Concept 3

UITWISSELENUITWISSELEN
Vertel aan elkaar welke problemen jij 

allemaal wil oplossen. Kies 3 problemen uit.

CONCEPTENCONCEPTEN
Wanneer je een idee verder uitwerkt, wordt het 

een concept genoemd. Hoe zien jouw uitvindingen 

er uit? Maak van de oplossingen een schets.

PROBLEEM 1

Oplossing

PROBLEEM 2

Oplossing

PROBLEEM 3

Oplossing

TOPS & TIPSTOPS & TIPS
Ieder vertelt om de beurt één probleem met oplossing. 

Discussieer en geef elkaar feedback door iets te vertellen over 

wat je goed vindt aan het idee (TOPS) en iets waarvan je denkt 

dat het beter kan (TIPS).

TOPS TIPSONTWERPENONTWERPEN
Maak een ontwerp van jullie uitvinding. Gebruik een potlood en 

leef je helemaal uit op het ontwerpblad! Laat zien welk materiaal 

jullie willen gebruiken in het ontwerp.

Hulp nodig?

SELECTERENSELECTEREN
Kies van al die problemen en oplossingen het allerleukste/

gekste/briljantste concept.

Conceptnummer:

INSCHRIJVEN!INSCHRIJVEN!
Ben je er klaar voor? Scan de QR code … 
Beantwoord de vragen zo pakkend en creatief 
mogelijk en wie weet is jouw uitvinding 1 van de 30 die 
doorgaat naar de halve finale op 13 of 14 maart 2019! 

3D maken mag natuurlijk ook!

ONTWERPBLAD


