ENERGY TRIKE

De Energy Trike is een leuk werkstuk om te maken en kan naar eigen idee nog verder ontwikkeld worden.
In combinatie met de beschikbare praktijkopdrachten, krijgen leerlingen met dit werkstuk een kans om
kennis te maken met de energiesector. Een elektrisch aangedreven voertuig is tenslotte dé vernieuwing
op autogebied! Op www.watt.nl kan er meer informatie worden gevonden over de energiesector en
bijbehorende beroepen.
De Energy Trike kan individueel worden gemaakt, in groepsverband of met leerlingen uit de bovenbouw.
De praktijkopdrachten zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium
Beroepsonderwijs en het Landelijk vmbo Platform Metaal & Metalektro en sluiten naadloos aan op het
competentiegericht leren en werken op het mbo en in het bedrijfsleven.

Inhoud bouwpakket:

Artikelnr.: 110693
Per stuk: € 20,75
Vanaf 25 stuks elk: € 19,70
Vanaf 100 stuks elk: € 18,65

Zeer geschikt
voor projectwerk!
■ Dit werkstuk is bestemd voor het VMBO, sector techniek, (Vakcollege), MBO, PSO. De praktijkopdracht is geschreven
voor de Basisberoepsgericht, Kaderberoepsgerichte en Gemengde Leerweg van de sector Techniek
■ De Energy Trike wordt standaard met Engelstalige handleiding geleverd, zodat er zowel voorzien wordt in de
ontwikkeling van technische vaardigheden, als in Engelse leesvaardigheid
■ Leerlingen kunnen een animatie bekijken van het 3D-tekenen van de Trike op www.opitec.com (menu ‘Downloads’)
of op YouTube (www.youtube.nl, zoek op ‘De Energy Trike – Solid Edge – CAAP).
■ De Energy Trike kan ook in 3D pakket worden getekend. Voor SolidEdge is hiervoor een geprogrammeerde instructie
beschikbaar. Deze is op te vragen bij www.caap.nl.
■ Werktekeningen, aanvullende informatie en Just In Time (JIT) kaarten kunnen worden opgevraagd bij
platform-me@consortiumbo.nl.
■ Een docenten-en leerlingenhandleiding is gratis te bestellen via http://www.watt.nl/docenten_en_decanen/shop
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