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onderwijs 

Scholierenplan wordt ontwikkelingsproject 

Oesterzwammen als eiwitbron, zelfhelend beton voor irrigatiekanalen en 

biodiesel uit algen. Leerlingen schreven een businessplan om hiermee 

ontwikkelingslanden te helpen. Het zijn de succesverhalen van tien jaar 

scholierenwedstrijd Imagine. 

 

Door Nienke Beintema 

© bionieuws 

 

Water zuiveren in India. Niet met membranen of bio-organismen, maar met 

magnetisch gemaakte deeltjes die in het water zweven, en een grote magneet. Het 

kan, volgens drie leerlingen van OSG Sevenwolden in Heerenveen. En het kan ook 

volgens de jury van de jaarlijkse scholierenwedstrijd Imagine. Die huldigde het 

Friese team Think out of the bottle op 23 april als winnaar van de tiende editie van 

Imagine. 

 

Het klinkt zowel ambitieus als utopisch: scholieren schrijven een businessplan voor 

een innovatief technologisch project, en het winnende plan wordt vervolgens – als 

het even kan – ook echt uitgevoerd in een ontwikkelingsland. De scholieren krijgen 

daarbij hulp van wetenschappers. Alle partijen profiteren. ‘Het klinkt misschien 

onrealistisch’, zegt Lotte van den Berg, projectleider van de Stichting Imagine, ‘en 

het gaat in de praktijk ook niet altijd even vlekkeloos. Maar toch hebben we in de 

afgelopen jaren een paar heel succesvolle projecten gehad.’ 

 

Imagine begon tien jaar geleden als klein project binnen de TU Delft, zo vertelt 

Van den Berg. Maar al gauw was het concept zo’n succes dat ook andere 

universiteiten wilden meedoen. Toen is Imagine opgericht, als onafhankelijke 

stichting. De jaarlijkse scholierencompetitie werd een groot succes, en het aantal 

deelnemers groeit nog altijd. In 2012-2013 deden er 70 scholieren mee, verdeeld 

over 24 teams. 

 

‘Het doel is primair om leerlingen te laten kennismaken met wetenschap’, vertelt 

Van den Berg, ‘en om ze te laten zien wat je allemaal kunt doen met life sciences 



and technology. Daarnaast willen we wetenschappers actief betrekken bij 

maatschappelijke projecten. Leerlingen hebben soms bizarre, maar verfrissende 

ideeën waar wetenschappers veel van kunnen leren.’ En ten slotte is er het aspect 

van iets goeds doen in een ontwikkelingsland: ‘Op lokale schaal iets doen aan 

armoedebestrijding. Laten zien dat slimme technologie het verschil kan maken.’ 

 

Contact 

Stichting Imagine zoekt ieder jaar naar innovatieve ideeën in Nederland die zich 

lenen voor deze opzet, en legt dan het eerste contact met de wetenschappers. 

Leerlingen van deelnemende scholen kunnen vervolgens kiezen uit een lijst van 

dergelijke ideeën. In het kader van hun profielwerkstuk gaan ze daarmee aan de 

slag. ‘Wij werken sinds 2006 aan zelfhelend beton’, vertelt Henk Jonkers van de 

TU Delft. ‘In dat beton verwerken wij sporen van bacteriën die onder bepaalde 

omstandigheden kalksteen afzetten. Als er scheurtjes ontstaan in het beton, en er 

komt water bij, dan worden de bacteriën geactiveerd en vullen ze de scheurtjes met 

kalksteen.’  

 

Een duurzame oplossing die zich goed leent voor Imagine, vonden de 

wetenschappers. In 2011 gingen ze ermee aan de slag met leerlingen van RSG 

Pantarijn in Wageningen. ‘De leerlingen kwamen zelf met een toepassing’, vertelt 

Jonkers, ‘waar wij wellicht nooit aan gedacht zouden hebben. Een van hun vaders 

werkte aan een ontwikkelingsproject in Ecuador. De boeren hoog in de Andes zijn 

afhankelijk van betonnen irrigatiekanalen, maar door temperatuurswisselingen 

hebben de kanalen veel te lijden en vertonen ze barsten. Daar leende onze 

technologie zich uitstekend voor.’ Bij toeval hadden de Delftse onderzoekers al 

contacten binnen de Universiteit van Guayaquil in Ecuador. Daar werkten 

wetenschappers aan het versterken van beton met natuurlijke vezels. Het project 

van de leerlingen kon hiermee worden gecombineerd, en de technologie wordt nu 

daadwerkelijk in de praktijk getest en verder ontwikkeld. De Wageningse 

leerlingen wonnen met hun bijdrage de finale van Imagine 2012. ‘Voor ons was de 

samenwerking heel waardevol’, zegt Jonkers, ‘al was het alleen al omdat de 

leerlingen die toepassing aandroegen. Maar het was vooral ook heel leuk. De 

leerlingen waren enorm gemotiveerd.’ 

 

Onderdeel van de prijs is dat de winnaars een vliegticket krijgen om ter plekke te 

gaan kijken. ‘In de eerste jaren beloofde Imagine dat de projecten ook 

daadwerkelijk uitgevoerd zouden worden’, vertelt projectleider Van den Berg. 

‘Maar daar zijn we op teruggekomen. Er zitten nogal wat haken en ogen aan. Het 

blijft een businessplan van 17-jarigen, en de uitvoerbaarheid valt soms tegen. 



Bijvoorbeeld omdat niet alle projecten even goed zijn afgestemd op de lokale 

behoeften, of omdat het veel duurder blijkt dan gedacht.’ In elk geval moet er voor 

de uitvoering altijd externe financiering worden gevonden, en daar kunnen jaren 

overheen gaan. Maar uitgevoerd of niet, in elk geval mogen de winnende leerlingen 

een kijkje gaan nemen in het land in kwestie. 

 

Tot nu toe kent Imagine drie succesverhalen, aldus Van den Berg. ‘Een testfaciliteit 

om biodiesel op te wekken uit algen heeft twee jaar gedraaid in Mozambique’, 

vertelt ze. ‘Dan is er het zelfhelende beton in Ecuador. En het winnende project van 

2006-2007 is in Ghana een groot succes. Daar kweken lokale boeren nu 

oesterzwammen voor consumptie. Die zijn een waardevolle eiwitbron.’ 

 

Marieke van Dijk, nu student diergeneeskunde in Utrecht, schreef dit businessplan 

samen met drie medeleerlingen van het Winkler Prins College in Veendam. ‘Wij 

zijn in 2010 gaan kijken in Ghana’, vertelt ze, ‘en dat was fantastisch. Het idee is 

dat er mensen worden opgeleid om zelf ook weer mensen te trainen in het kweken 

van de oesterzwammen.’ Inmiddels zijn er 150 mensen opgeleid en het project 

breidt zich uit in de regio. Van Dijk denkt er met veel plezier aan terug. ‘Niet alleen 

de reis was leuk’, zegt ze, ‘en de resultaten ter plaatse, maar ook de hele 

voorbereiding. In Nederland hebben we met allerlei wetenschappers gepraat en zijn 

we een kijkje gaan nemen bij een kweekcentrum in Limburg. We hebben met 

fondsenwervers gepraat en zelf veel overlegd met onze Ghanese contactpersoon. Ik 

heb daar erg veel van geleerd.’ 

 

Projectleider Van den Berg heeft veel plannen voor Imagine in de komende jaren. 

‘Het zou leuk zijn als we bedrijven meer bij de projecten zouden kunnen 

betrekken’, zegt ze, ‘zodat ze zien hoe hun eigen technologie op kleine schaal 

inzetbaar is in ontwikkelingslanden. Verder zijn we zelf bezig met een 

professionaliseringsslag. Het kan nog veel groter en leuker worden.’  

 

http://www.foundation-imagine.org 

http://www.foundation-imagine.org/

