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Westland Amazing Technology
De Westlandse First Lego League bestaat 10 jaar! Om dit te vieren wordt op zaterdag
2 februari 2019 op het ISW Hoogeland, Professor Holwerdalaan 54-56 in Naaldwijk
‘Westland Amazing Technology’ georganiseerd. De First Lego League is een jaarlijks
terugkerend internationale wedstrijd met robots van Lego. Er zijn wedstrijden in diverse
leeftijdscategorieën met elk jaar een ander interessant en maatschappelijk thema. De
deelname van Westlandse scholen aan deze wedstrijd is elk jaar weer groot en mede
daardoor al 10 jaar een succes.
Jubileumevent op 2 februari
Op Westland Amazing Technology wordt er in diverse categorieën gestreden en zijn er voor
bezoekers diverse activiteiten. Ruim 20 teams uit de Junior First Lego League, leeftijd 6 en 9 jaar,
presenteren op zaterdag 2 februari rond het thema ‘Mission Moon’ een oplossing voor een door
het team gekozen ruimtevraagstuk. En een aantal teams van de Lego League uit de december
wedstrijd, leeftijd 9 en 14 jaar, gaat op deze dag met elkaar de strijd aan voor het ‘Open
Westlands Kampioenschap’.
Naast deze wedstrijden is er voor de bezoekers van alles te zien en te doen. Er zijn
demonstraties van diverse wedstrijdrobots, een presentatie van een speciale Lego League robot,
een doorlopende filmvoorstelling met wedstrijden met robots en films van Westlandse robotica
bedrijven. En er is een apart side event waar bezoekers aan diverse activiteiten kunnen
deelnemen. Zoals het leren programmeren van verschillende robots en vele andere activiteiten.
Kortom ‘Westland Amazing Technology’ wordt een interessant, innovatief en actief jubileumevent
voor iedereen. Het volledige programma van deze dag is te vinden op www.wntweb.nl
Jezelf ontwikkelen met Legorobots
De afgelopen 10 jaar hebben Westlandse leerlingen door deel te nemen aan de First Lego
League veel positieve ervaringen opgedaan. Leren programmeren, complexe technische
onderwerpen onderzoeken maar ook leren presenteren kwam aan bod. De Legorobots bleken
hierin een doeltreffend vertrekpunt. Dankzij de First Lego League deden veel scholieren nationale
en internationale contacten op. Zo belandden de Hoekse Druppies na het winnen van de
Regiofinale Westland en een derde plaats bij de Benelux-finale, uiteindelijk bij de Europese finale
in Tallinn, Estland.
De Hoekse Druppies delen op zaterdag 2 februari van 13:00 uur tot 13:45 uur tijdens een
interview hun ervaringen. Een schooldirecteur, een docent en wethouder Ben Van der Stee
(Onderwijs) zijn aanwezig bij dit interview. Geïnteresseerden uit het onderwijs, bedrijfsleven en
ook beleidsmakers zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

