
“Een eerste klas ontvangsthal”



Beste Brainer,

NedTrain is meer dan 150 jaar dé specialist in 
het onderhouden en schoonmaken van 
treinstellen. Op meer dan dertig plaatsen aan 
het Nederlandse spoor doet NedTrain dit 
werk!

Onderhoud & service 
Voor verschillende vervoersbedrijven (voor 
reizigers en goederen) zorgt NedTrain ervoor 
dat de treinstellen altijd beschikbaar en
betrouwbaar zijn. Naast korte onderhoud 
biedt NedTrain ook servicebeurten. 
Hierbij worden kleine reparaties uitgevoerd. Verder worden de binnen- en buitenkant 
gereinigd en graffiti verwijderd. De grootste klant van NedTrain is de NS.

Verhuizing

In de huidige NedTrain werkplaats in Tilburg 
(achter het centraal station Tilburg) worden 
allerlei treinonderdelen gerepareerd 
(gereviseerd). Met de Gemeente Tilburg is 
afgesproken dat de NedTrain werkplaats gaat 
verhuizen naar industrieterrein Loven in 
Tilburg.

Momenteel wordt daar gebouwd aan de nieuwe 
werkplaats. De bouw moet in mei 2011 klaar 
zijn. Daarna kan de verhuizing beginnen.

Opdracht omschrijving
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Je kunt je voorstellen dat heel veel 
verschillende mensen van verschillende 
beroepen bij NedTrain op bezoek komen. En al 
deze mensen moeten daar wachten. Dit doen 
ze in de ontvangsthal. Belangrijk is dat zij zich 
prettig voelen in de ontvangsthal. 

Jullie hebben op de video gezien hoe de 
ontvangsthal er uit gaat zien. Die is nog niet 
zo heel erg gezellig ingericht, vinden jullie 
niet? Dat is ook precies de opdracht voor jullie:

Hoe zouden jullie de ontvangsthal inrichten voor de 
bezoekers van NedTrain?

Wij zijn heel benieuwd hoe jullie graag deze ruimte zouden aantreffen als jullie hier op 
bezoek zouden komen!

Kijk ook eens op de website van NedTrain: www.nedtrain.nl

BrainTrigger 2011 – opdracht: “Een eerste klas ontvangsthal” - http://nedtrain.braintrigger.nl

http://www.nedtrain.nl
http://www.nedtrain.nl
http://nedtrain.braintrigger.nl
http://nedtrain.braintrigger.nl


STAP 1 - Brainstormen: Verzin met je groepje welke dingen je in de ontvangsthal zou 
willen doen. In een ontvangsthal moet je kunnen wachten. Maar, wat zou je er nog 
meer allemaal kunnen doen? Laat je fantasie de vrije loop!

STAP 2 - Uitwerken: Schrijf van de beste ideeën op wat het precies is en waarom het 
goede ideeën zijn. Kies daarna het idee uit dat je het beste vindt.

STAP 3 - Bouwen: Maak een korte omschrijving en een tekening of bouw een echte 
maquette van jullie ontwerp. Bedenk ook hoe groot alles uiteindelijk zal worden, zodat 
je je goed kunt voorstellen hoe jullie ontwerp in het echt zou uitzien. Laat ook zien hoe 
de mensen gebruik gaan maken van je ideeën. Het leukste is het als je je idee 
presenteert en hier een videofilmpje van maakt!

STAP 4 - Uploaden: Log in op www.braintrigger.nl met je “Inzendcode” en presenteer 
jullie teksten en beelden (foto’s, ingescande tekeningen filmpjes) op de website van 
BrainTrigger! Geef ook aan op welke plek jullie idee zou passen.

- Weet je niet goed hoe de site werkt? Klik dan op “Help” op de BrainTrigger website.

- Heb je vragen over de opdracht aan de opdrachtgever NedTrain? Log dan in met je 
“Inzendcode” en klik op “Vragen”. 

 
- Als je klaar bent met het vullen van je pagina klik dan op “Nu inzenden”.

STAP 5 - Promoten: Vraag iedereen die je kent om op jullie idee te stemmen. Je kunt je 
uitvinding promoten door op de pagina met jouw inzending te gaan staan en dan op 
bijvoorbeeld het “Hyves” tekentje te selecteren om je idee op je eigen Hyves pagina te 
promoten. Je kunt natuurlijk ook iedereen die je kent mailen met de vraag om op jouw 
idee te stemmen.

STAP 6 - Presenteren: Presenteer jullie uitvindingen aan NedTrain. Zij komen op bezoek 
bij jullie school. 

Stappenplan
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Natuurlijk moet jullie plan aan een aantal eisen voldoen:

• Dagelijks komen er 40 bezoekers in de ontvangsthal. Tegelijkertijd zijn er 3 
mensen in de hal.

• De afmetingen en de vorm van de ontvangsthal zijn zoals hieronder afgebeeld 
(in centimeters).

• Omdat NedTrain met treinen werkt moet de inrichting ook iets met treinen te 
maken hebben.

Misschien heb je tijdens het uitwerken van de opdracht wel vragen. Op de website van 
BrainTrigger kun je direct vragen stellen aan de mensen bij NedTrain. Daarvoor moet je 
wel inloggen op je inzendpagina.

Pakket van eisen
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