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Leerling Da Vinci College overhandigt replica poldermolen aan
Rijksmuseum Boerhaave

15 september 2021, Leiden - Een leerling van het Da Vinci College in Leiden heeft vandaag
een zelfgemaakte replica van een poldermolen overhandigd aan Rijksmuseum Boerhaave.
De leerling - Luuk Gersterkamp - ontwikkelde de replica van de molen tijdens het vak
onderzoek & ontwerp van het technasium en gebruikte de molen uit een van de
museumzalen als inspiratie. De replica krijgt een plek in een van de educatieruimtes voor
het primair onderwijs.

Luuk bouwde de molen samen met zijn klasgenoten Robin Kiryenko en Connor Mc Gregor
tijdens de projectweek 'Droge Voeten', waarin leerlingen kennismaken met de technische
mogelijkheden die vroeger ingezet werden in de strijd tegen het water. De projectweek sluit aan
bij het vak onderzoek & ontwerpen (O&O), dat is opgezet door de Stichting Technasium. Het
wordt in onder- en bovenbouw van havo en vwo gegeven op de technasia. Volgende week start
een nieuwe groep van 120 leerlingen aan hun opdracht in samenwerking met Rijksmuseum
Boerhaave.

Tijdens de overhandiging - waar ook de docent aanwezig is - reageert Luuk trots: "Ik had nooit
verwacht dat een van mijn schoolopdrachten een plek in een museum zou krijgen. Het is heel fijn
dat de molen nu ook andere leerlingen kan inspireren." Of Luuk een hoger cijfer krijgt omdat zijn
model nu in een museum staat? "Dat zal ik eens met mijn docent gaan overleggen!" reageert hij
lachend.

Met de onderwijsprogramma's van Rijksmuseum Boerhaave ontdekken leerlingen de wereld van
wetenschap. Tijdens actieve workshops en aan de hand van historische verhalen en objecten
komen leerlingen meer te weten over gepassioneerde wetenschappers. En door onderzoekend
en ontdekkend leren begrijpen ze dat wetenschap van onschatbare waarde is voor hun leven.
Meer informatie over de onderwijsprogramma's is te vinden op de website van het museum.

Noot voor de redactie

Download de persfoto’s via deze link.

Voor meer informatie, kunt u zich wenden tot: Nina Paris, medewerker marketing en
communicatie van Rijksmuseum Boerhaave via ninaparis@rijksmuseumboerhaave.nl of 06 82
52 81 38.
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