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Inleiding 

 

Dit jaarverslag beschrijft in het kort de activiteiten en de resultaten van het jaar 2018 van 

Techniekpunt Gouda. Het document is gebaseerd op het plan van aanpak van Techniekpunt 

Gouda. In dit verslag wordt beschreven waar Techniekpunt voor staat en wat er allemaal 

gerealiseerd is in 2018. Tevens blikken we even vooruit naar de bijzondere ontwikkelingen van 

2019.  

Met de financiële ondersteuning van de Gemeente Gouda, het Ondernemersfonds Gouda en de 

faciliteiten van Stichting Federatie Brede School Gouda, zijn de in dit document beschreven 

activiteiten mogelijk gemaakt. Ook in dit afgelopen jaar waren er weer een paar mooie 

hoogtepunten: 

 

Tech Experience Event 

In april heeft Techniekpunt een groots techniekevenement georganiseerd voor leerlingen van 

groep 7 en 8 van het primair onderwijs en voor de leerlingen van de klassen 1 en 2 van het 

voortgezet onderwijs. Zo’n 5000 flyers zijn verspreid op de scholen en er zijn zo’n 100 posters in 

Gouda opgehangen. Niet alleen de leerlingen, ook hun ouders waren van harte welkom.  

Techniekpunt heeft zo’n 30 bedrijven, organisaties en vrijwilligers bereid gevonden om op deze 

avond op het MBO Rijnland aanwezig te zijn met een activiteit geschikt voor deze leeftijdsgroep. 

Behalve activiteiten van de brancheorganisaties als OTIB en Bouwend Nederland, was er ook veel 

nieuwe technologie te beleven; dansende robots, virtueel lassen en graven, een rit in een 

achtbaan (virtueel) en programmeren op verschillende manieren. MBO Rijnland (de locatie) stond 

bol van de techniek! Om de ouders goed voor te lichten over de toekomst in de techniek was er 

een spreker van Installatiewerk Nederland gevraagd.  

 

Betrokkenheid in het regionaal plan voor een sterker technisch VMBO 

De overheid trekt komende jaren 100 miljoen extra uit voor een sterker technisch VMBO. 

Hiervoor moeten er regionale plannen geschreven worden met verschillende partners zoals VO, 

MBO en bedrijven. Ook moet er een verbinding zijn met PO en daar zal Techniekpunt Gouda een 

belangrijke rol in kunnen vervullen.  

 

Nieuwe samenwerking rondom de Werkplaats voor W&T in Gouda 

In het afgelopen jaar is Techniekpunt Gouda gevraagd om mee te denken en mee te werken aan 

een Werkplaats voor Techniek op de tweede verdieping van de Chocoladefabriek. De 

kwartiermaker, Rik Winsemius en Birgit Groothuis van Techniekpunt hebben alle partners (PO, 

VO, MBO, HBO, bedrijfsleven) benaderd en een brainstormsessie georganiseerd om de wensen 

voor een dergelijk initiatief in Gouda te inventariseren. Zo’n 25 belangstellenden van de 

verschillende disciplines zijn bijeen geweest en hebben hun ideeën gedeeld. Verder zijn Driestar 

Educatief, ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) MBO Rijnland en de Goudse Waarden 

opgestaan en willen mede partner zijn in de ontwikkeling van de Werkplaats. In september 2019 

hopen we dat de eerste activiteiten in dit kader plaats gaan vinden! 
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Wederom kijken we terug op een succesvol jaar van Techniekpunt Gouda. We zien 2019 met 

vertrouwen tegemoet. Er staan veel en vooral diverse ontwikkelingen op de rol. We hopen dat 

Techniekpunt als ‘makelaar’ alle partijen (PO, VO, MBO, HBO, bedrijven) weet te verbinden met 

als doel: Ieder kind en iedere jongere in Gouda kennis laten maken met en enthousiasmeren 

voor Wetenschap en Techniek.  

 

 

Birgit Groothuis 

Projectleider Techniekpunt Gouda 

December 2018 

 

 

 
 

Tech Experience Event, AD, 20-04-2018 
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Missie en Visie 

 

De belangrijkste doelstelling van de Brede School Gouda is om in samenwerking met de scholen 

en samenwerkingspartners de ontwikkelingskansen van de Goudse kinderen te vergroten. De 

Brede School heeft een heel groot netwerk, stimuleert samenwerking en draagt zorg voor 

samenhang tussen en afstemming van activiteiten voor de Goudse Jeugd. 

 

Vanuit de rol die de Brede School in Gouda heeft, volgt zij belangrijke ontwikkelingen in de 

maatschappij met betrekking tot kinderen en jongeren. Waar mogelijk speelt zij daarop in, gaat in 

op de vragen die leven en draagt een steentje bij. 

 

Een aantal ontwikkelingen hebben aanleiding gegeven om het Techniekpunt Gouda op te richten. 

Deze ontwikkelingen zijn: een tekort aan goed geschoold technisch personeel in het bedrijfsleven 

en het ontbreken van een goede verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. Diverse 

overheidsinstanties, zowel landelijk als gemeentelijk stimuleren Wetenschap & Technologie in het 

onderwijs en het bedrijfsleven ondersteunt op vele gebieden de ontwikkeling van de verbinding 

tussen onderwijs en bedrijfsleven.  

 

In 2016 is vanuit de Brede School Techniekpunt Gouda opgericht. Dit is een belangrijke stap om 

bovengenoemde ontwikkelingen te ondersteunen en knelpunten op te lossen. 

Techniekpunt Gouda signaleert de onderstaande stimulerende en belemmerende factoren in de 

ontwikkeling. 

 

 

Stimulerende factoren 

 Technisch opgeleide jongeren hebben uitstekende kansen op de arbeidsmarkt. 

 Techniekpact, overkoepelend orgaan dat is samengesteld door onderwijs, bedrijven en 

overheid, streeft na dat elke school in 2020 W&T in het curriculum heeft opgenomen.  

 Gemeente Gouda heeft dit onderwerp op de Economische Agenda van 2018-2019 staan. 

 De overheid heeft 100 miljoen uitgetrokken voor het verbeteren van het technisch VMBO. 

Techniekpunt is betrokken in het regionaal op te stellen plan teneinde de doorgaande lijn 

van PO naar VO te waarborgen.  

 Het Goudse voortgezet onderwijs (VMBO, Technasium) en het MBO Rijnland zijn 

voornemens om de kennis, faciliteiten en middelen te bundelen. 

 De Chocoladefabriek heeft een ruimte beschikbaar voor een ‘werkplaats voor techniek’ 

en heeft Techniekpunt gevraagd om partner te zijn in de ontwikkeling en uitvoering.  

 Tevens willen de partners van Techniekpunt: Het NME en Driestar Educatief hier ook aan 

meewerken.  

 In Gouda is er een MBO opleiding ‘Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart 

Technology en ICT (CIV)’. Deze wordt ook betrokken bij de ontwikkelingen.  

 Technische brancheorganisaties hebben goede mogelijkheden om scholen te 

ondersteunen en kiezen er voor technologie te stimuleren. 

 Het bedrijfsleven heeft behoefte aan leerlingen en ouders in het bedrijf. Tevens hebben 

ze ondersteuning/advies nodig voor het organiseren van bedrijfsbezoeken en open 

dagen voor kinderen en jongeren. 

 Stichting Leerplan Ontwikkeling stelt dat onderwijs in Wetenschap & Technologie een 

nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen stimuleert 

en bestendigt. 
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 Diverse Goudse samenwerkingspartners van de Brede School zoals De Bibliotheek, het 

Centrum voor Natuur en Milieu educatie en Cultuurhuis Garenspinnerij ontwikkelen 

activiteiten om de belangstelling en/of keuze voor technologie te stimuleren. 

 Het bedrijfsleven stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van W&T in het onderwijs en 

het kiezen voor een technische opleiding. 

 

 

Belemmerende factoren 

 De arbeidsmarkt heeft een ernstig tekort aan technisch opgeleid personeel. 

 Onvoldoende leerlingen en studenten kiezen voor een technische opleiding. 

 Er worden lokaal nog niet voldoende activiteiten ontwikkeld of uitgevoerd gericht op 

ontwikkeling of stimuleren van W&T. 

 Het primair onderwijs heeft beperkte mogelijkheden en middelen om W&T in hun 

scholen te ontwikkelen. 

 De aanvraag van financiële ondersteuning van de overheid voor de ontwikkeling van W&T 

in het onderwijs vergt veel tijd en aandacht van de individuele instellingen. 

 Het bedrijfsleven heeft geen platform voor contact met alle onderwijsvormen. 

 Technische brancheorganisaties zetten hun mogelijkheden om scholen te ondersteunen 

en het kiezen voor technologie te stimuleren nog niet in het basisonderwijs in. 

 

Techniekpunt Gouda speelt een cruciale rol als kenniscentrum om vraag en aanbod met elkaar in 

contact te brengen, om kennis te delen vanuit de partners met als doel de ontwikkeling van het 

kind te stimuleren om zo een groter arbeidsmarktpotentieel op het gebied van Wetenschap & 

Techniek te creëren. 

 

 

 
 

                        Glasblazer Zuheir Alkazzaz tijdens het ‘Super Coole Kidsfeest’ mei 2018  
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Netwerken 

 

We vinden het belangrijk dat we vanuit Techniekpunt Gouda goed contact houden met alle 

betrokken scholen, bedrijven, instellingen en de overheid. (de 3 O’s) Er wordt actief contact 

gezocht en onderhouden met de hieronder genoemde instellingen en bedrijven.  

 

De onderwijsinstellingen  

Primair Onderwijs:  

Wordt zich er steeds meer van bewust dat het W&T in het curriculum opgenomen moet zijn in 

2020. Vaker krijgen we de vraag om de school praktisch te ondersteunen in het samenstellen van 

een doorlopende leerlijn. Behalve het enthousiasmeren van de leerlingen, richten we ons ook op 

het meenemen van de leerkrachten in de ontwikkelingen in het geven van W&T en organiseren 

we masterclasses en workshops om ze handreikingen te geven voor in de klas.  

Voortgezet Onderwijs:  

Voor het VO organiseren we bedrijfsbezoeken bij bedrijven en gastlessen in de klassen van 

medewerkers van de bedrijven. Ook organiseren vo-scholen na schooltijd activiteiten op school 

voor basisschoolleerlingen. Door de nieuwe ontwikkelingen m.b.t. een sterker technisch vmbo, is 

Techniekpunt betrokken in de voorbereidingen om mee te denken over de doorgaande lijn po-vo 

Middelbaar Beroeps Onderwijs: 

In april is het mooie ‘Tech-Experience-Event’ georganiseerd op de locatie van MBO Rijnland. Zij 

hebben de avond gefaciliteerd. Daarnaast zijn zij ook in gesprek met ons (Chocoladefabriek en 

Techniekpunt) in hoeverre zij een bijdrage kunnen leveren aan de werkplaats techniek in Gouda.  

Hoger Beroeps Onderwijs: 

De samenwerking met Driestar Educatief is positief verlopen in 2018. De Make-It-Day voor 360 

leerlingen ligt op de plank en de workshops en masterclasses voor de Goudse leerkrachten zijn 

bekend. De inschrijving kan in januari 2019 gaan starten. De Pabo heeft zich ook verbonden aan 

de ontwikkeling van werkplaats techniek in de Chocoladefabriek. Zij werken nu aan concept 

leerlijnen voor in de werkplaats (en andere locaties in Gouda) samen met Omgevingsdienst 

Hollands-Midden en Techniekpunt Gouda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ‘Metselen in de klas’, groep 5 bs. De Cirkel, april 2018 
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Bedrijven 

Techniekpunt is voortdurend op zoek en in gesprek met de lokale technische bedrijven om 

samen te werken. Het is belangrijk samen op te trekken in het enthousiast maken voor techniek 

en vooral kennis te laten maken met verschillende werelden van techniek. Want onbekend maakt 

onbemind. Zonder de enthousiaste inzet van bedrijven is het niet mogelijk om zoveel leerlingen 

te kunnen bereiken.  

 

Goudse instellingen  

Projecten en ideeën kunnen niet door een enkele persoon bedacht en uitgevoerd worden. 

Techniekpunt Gouda kan regelmatig sparren met de coördinatoren van de Brede School, 

Bibliotheek Gouda, NME en Cultuurhuis Garenspinnerij. Zij ontwikkelen tevens producten voor 

kinderen en we onderzoeken de mogelijkheden tot samenwerking als er raakvlakken zijn op het 

gebied van W&T. In 2018 is er, in samenwerking met de verschillende partners, gestart met het 

ontwikkelen van totale leerlijnen op verschillende gebieden van W&T voor de basisscholen. 

 

Gemeente Gouda  

De ambtenaar verbinding onderwijs-bedrijfsleven geeft doorlopend advies, informatie en 

ondersteuning. Door deze constante betrokken en professionele ondersteuning en het plaatsen 

van Techniekpunt op de Economische agenda 2018-2019 van Gouda laten zij zien dat zij het 

belang van het bestaan van Techniekpunt Gouda onderschrijft. 

 

Landelijke instellingen 

Er zijn veel landelijke instellingen die zich inzetten om de professionals te ondersteunen met 

advies, workshops en producten die gebruikt kunnen worden in het realiseren van de missie en 

visie van Techniekpunt Gouda. Daar hebben we in 2018 wederom dankbaar gebruik van 

gemaakt. Denk hierbij aan Otib, Jetnet, Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-

Holland, C3, MetaalUnie en Techniektalent.nu. Behalve bovengenoemde diensten, bezochten we 

diverse bijeenkomsten, inspiratiedagen en workshops om de ontwikkelingen in het W&T 

onderwijs op de voet te volgen. Onder ander het W&T Café van EWTZH, een bijeenkomst waarin 

het ontwikkelen van het curriculum voor natuur en techniek centraal stond en de IPON-beurs, 

een beurs over onderwijsinnovatie en ICT toepassingen en diensten.  

 

De Brede School  

Dit is een onafhankelijke stichting met een breed en goed functionerend netwerk. Techniekpunt 

Gouda maakt mede gebruik van relevante partners van de Brede School. De Brede School 

ondersteunt Techniekpunt Gouda financieel en facilitair. Techniekpunt Gouda is gehuisvest in de 

Brede School. Het aanbod van Techniekpunt Gouda wordt opgenomen in het totaalaanbod van 

lessen en activiteiten voor de Goudse basisscholen.  

 

Vrijwilligers  

Een groep mensen die we zeker niet moeten vergeten te noemen zijn de vrijwilligers, de mensen 

die zich belangeloos inzetten voor het enthousiasmeren van de Goudse jongeren d.m.v. 

technieklessen die ze op de scholen geven.  
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Projectuitvoering 
 

De aansturing en uitvoering ligt in handen van de techniekcoördinator. Zij was 16 uur per week 

werkzaam voor Techniekpunt Gouda. Daarnaast was er 3 uur per week administratieve 

ondersteuning. 

 

Periode van uitvoering 

Vanaf 1 januari 2018. Met een succesvolle inspiratiedag en conferentie achter de rug in 2017, 

waren er al weer volop voorbereidingen voor o.a. een groots Tech Experience Event in 2018 voor 

de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.  

 

Aansluiting bestaande structuren en programma’s 

 Promotie, werving en inschrijving vindt plaats op de voor kinderen, ouders en scholen 

bekende en beproefde manier van de Brede School. 

 De activiteiten zijn zoveel mogelijk afgestemd op: 

- Het programma van de Brede School. 

- De leerstof van de betrokken scholen. 

- De leeftijd van het kind. 

 Overleggen met de samenwerkingspartners hebben, waar mogelijk, binnen bestaande 

overleggen plaatsgevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderburgemeester Romaisa op het Super Coole Kidsfeest 2018 
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Doelen en Realisatie  

 

De doelen 

Doelen van het Techniekpunt Gouda voor 2018: 

In het plan van aanpak van december 2107 zijn in het activiteitenplan de te initiëren doelen van 

2018 beschreven. Er stonden daar, behalve de terugkerende activiteiten voor de basisscholen, 

twee grote evenementen beschreven: Tech Experience Event en de Make-It-Day. Deze worden 

hieronder bij ‘Realisatie’ belicht.  

 

De meerjarendoelen van Techniekpunt Gouda zijn:  

1. Kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten, docenten en schoolmanagement 

enthousiasmeren voor W&T. 

2. Het stimuleren van onderzoekend en ontwerpend leren van kinderen. 

3. Leerkrachten meenemen op gebied van W&T d.m.v. workshops en inspiratiedagen. 

4. Het vergroten van ons netwerk en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en 

meer verbinding creëren tussen bedrijfsleven, onderwijs, gemeente, Techniekpunt Gouda 

en andere partners.  

5. Het organiseren van en zorgdragen voor samenhang en afstemming van activiteiten van 

bedrijven en onderwijs. 

6. Het verwerven en delen van kennis, materialen en middelen. 

7. Deskundigheidsbevordering door Techniekpunt Gouda bij bedrijven. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
         Springkids op de Vuurvogel december 2018 

 

 

 

 

 

 

 
       Bluebots van Bibliotheek Gouda, mei 2018 
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Realisatie 

m.b.t. de doelen van Techniekpunt voor 2018 

In het werkplan in bijlage 1 zijn de gerealiseerde doelen van 2018 beschreven. Er staan, behalve 

de terugkerende activiteiten voor de basisscholen, twee grote evenementen beschreven die in dit 

verslag nog even belicht mogen worden: Het Tech Experience Event en de Make-IT-Day. De Make-

IT-Day is voorbereid in 2018 en zal uitgevoerd worden in 2019 

 

Tech Experience Event 

In samenwerking met het Technasium van het Carmel College en het MBO Rijnland hebben we 

een groot evenement georganiseerd voor jongeren van 10 tot 14 jaar, met hun ouders. 

Verschillende bedrijven en partners van de Brede School/Techniekpunt hebben een technische of 

wetenschappelijke activiteit voorbereid die de jongeren gedurende de avond konden 

kiezen/doen.  

 

MBO Rijnland heeft de techniekvleugel ter beschikking gesteld aan het evenement en een drietal 

richting hebben tevens een activiteit georganiseerd.  

Dik de Voogd (Technasium) heeft de flyer/poster ontworpen en Esther Tel (zzp-er) het 

programmaboekje (zie afbeelding). De flyer is via de mentoren en leerkrachten aan elke leerling 

van groep 7 en 8 van het PO en klas 1 en 2 van het VO uitgereikt. Er zijn ruim 4500 flyers 

uitgedeeld. De dag (laatste dag van de Cito-toets) en de temperatuur (28 graden) hebben invloed 

op de opkomst gehad. De opkomst was zo’n 250 leerlingen (veelal groep 7 en brugklas) met hun 

ouders.  

 

Voor de ouders was er een spreker van Installatiewerk Nederland. Hij benadrukte het belang van 

de rol van de ouders in het kiezen voor een technisch beroep. Tevens belichtte hij de 

toekomstperspectieven in verschillende technische beroepen.  

Het Tech Experience Event is een succes geworden! De leerlingen en hun ouders vroegen 

wanneer dit evenement weer herhaald zou worden. 

 

Make-IT-Day  

Na uitstel in 2017 zou afgelopen jaar de Make-It Day plaats gaan vinden. Deze dag organiseert 

Driestar Educatief in samenwerking met Techniekpunt Gouda. Echter, omdat de aangevraagde 

subsidie niet is toegekend is het evenement opgeschoven naar maart 2019. De Make-ItT-Day ligt 

klant en klaar op de plank. De dag bestaat uit twee delen: 

 

Leerlingen: Er zijn 360 leerlingen (groep 7) van de Goudse scholen uitgenodigd om deel te nemen 

aan maar liefst 43 workshops! Deze workshops zijn ontwikkeld en worden gegeven door 200 

Pabo-studenten. Aansluitend aan deze ochtend worden de gegeven workshops in leskisten 

verwerkt en kunnen deze leskisten ingezet worden op andere basisscholen of in de nieuw te 

ontwikkelen werkplaats voor W&T in Gouda.  

 

Leerkrachten PO: Het tweede deel van de dag is voor leerkrachten. Er worden masterclasses en 

inspiratieworkshops gegeven over de verschillende aspecten van wetenschap en techniek in het 

basisonderwijs. Leerkrachten krijgen handvatten en lesideeën die direct inzetbaar zijn in de klas.  

Vanaf januari kunnen de leerkrachten zich inschrijven via:  

https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/actueel/agenda/make-it-day 

 

 

 

 

 

https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/actueel/agenda/make-it-day


       Jaarverslag 2018 

 12 

 Flyer van het Tech Experience Event 

 

 

 
Voor- en achterkant programmaboekje Tech Experience Event 
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Realisatie 

m.b.t. de meerjarendoelen  

 

Kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en docenten enthousiasmeren voor  

Wetenschap en Technologie en het organiseren van en zorgdragen voor samenhang en afstemming 

van activiteiten van bedrijven en onderwijs. 

Het enthousiasmeren van de kinderen en jongeren is mede bereikt door het samenstellen en 

uitvoeren van een onderschools en naschools aanbod. Het aanbod bestaat o.a. uit 

bedrijfsbezoeken, gastlessen, workshops, technieklessen, leskisten en projectkoffers.  

In 2018 zijn er een aantal nieuwe technieklessen gestart en er zijn leskisten toegevoegd aan het 

programma van vorig jaar. Enkele activiteiten zijn niet meer opgenomen omdat ze niet succesvol 

genoeg bleken te zijn. In het activiteitenoverzicht in de bijlage kunt u lezen welke activiteiten 

daarvoor georganiseerd en gerealiseerd zijn.  

In de tabellen op de volgende bladzijde zijn de resultaten zichtbaar van het onderschools en 

naschools aanbod 2018 (-2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Les Edelsmeden, KAS groep 8, december 2018  
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Onderschools aanbod 

In onderstaande tabellen zijn de resultaten af te lezen van de inschrijvingen door de  

basisscholen op het onderschools aanbod van W&T.  

  

 

 

 

 

Inschrijvingen activiteiten in 2018 - 2019 

Activiteiten  Voor wie Door wie Inschrijvingen  

2018-2019 

  

Technobiel Groep 7-8 Otib, brancheorganisatie 

installatietechniek 

474   

Technieklessen in de 

klas 

Groep 1-2 Vakwerkboom vol verrassingen 418   

Technieklessen in de 

klas  

Groep 6 Techniek Project Gouda 367   

Technieklessen in de 

klas 

Groep 5-7 Redouan Allaoui  

Bruggen ontwerpen en bouwen 

302   

Technieklessen in de 

klas 

Groep 7 Redouan Allaoui 

Knikkerbaantoren ontwerpen 

en bouwen 

63   

Technieklessen in de 

klas 

Groep 7 Redouan Allaoui 

Knikkerbaan ontwerpen en 

bouwen 

55   

Technieklessen in de 

klas 

Groep 5-6 Redouan Allaoui 

Wolkenkrabbers bouwen 

86   

Bezoek 

Techniekstands 

Groep 7-8 Otib 225   

Technieklessen in de 

klas 

Groep 4 Marianne Hogeling  

Scharnieren 

16   

Edelsmeden Groep 7-8 Cultuurhuis Garenspinnerij 465   

Bedrijfsbezoek Groep 7-8 Mokveld Valves,  

 

32   

Maak je eigen 

Thaumatroop 

Groep 4-5 Cultuurhuis Garenspinnerij 31   

Bedrijfsbezoek  

 

Groep 7-8 Croda BV 36   

Bedrijfsbezoek Groep 7-8 TBI/J.P. van Eesteren 32   

Programmeren met 

Dash & Dot, Microbit 

en Code Cube 

Groep 5-6 Springkids 37   

Science Toolkisten Groep 5-8 

 

Brede School/Techniekpunt  

Gouda 

111   
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Naschools aanbod 

De lessen die voor de kinderen na schooltijd georganiseerd worden, worden mede in 

samenwerking met de Brede School, NME, Cultuurhuis Garenspinnerij, Bibliotheek Gouda, de 

VO-scholen en GoudAsfalt georganiseerd. Ze hebben in hun aanbod een aantal lessen op het 

gebied van W&T en duurzaamheid. Wij promoten, werven, schrijven in en communiceren met de 

ouders en kinderen op de voor hun bekende wijze. In de tabel hieronder staan de activiteiten die 

we georganiseerd hebben. Techniekproject Gouda organiseert al 25 jaar techniekclubs in Gouda. 

De Brede School/Techniekpunt Gouda doet de werving voor deze clubs op de scholen. 

Op de volgende bladzijde staat in de tabel het aantal inschrijvingen op het naschoolse aanbod 

van W&T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Lego Mindstorms, Bibliotheek Gouda, mei 2018 

 

Activiteiten Voor wie Door wie Inschrijvingen  

2018-2019 

  

Bamboestieken Groep 7-8 Cultuurhuis 

Garenspinnerij 

196   

Programmeren met 

Microbit 

Groep 6-7 Esther Tel 35   

Metselkisten Groep 3-5 Eigen leerkracht 242   

Leskist Architectuur Groep 7-8 Driestar Educatief 60   

Leskist Elektriciteit Groep 7-8 Driestar Educatief 111   

Taal van de toekomst: 

Programmeren met 

Blue-Bots 

Groep 1-3 Bibliotheek Gouda 421   

Taal van de toekomst: 

Programmeren met 

Lego We-Do 

Groep 3-5 Bibliotheek Gouda 229   

Taal van de toekomst: 

Programmeren met 

Lego Mindstorms 

Groep 6-8 Bibliotheek Gouda 201   
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Het stimuleren van onderzoekend en ontwerpend leren en  

Leerkrachten meenemen op gebied van W&T d.m.v. workshops en inspiratiedagen. 

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van de leerlingen is het verwerven van de21e 

eeuwse vaardigheden. Dit zijn belangrijke competenties die kinderen nodig hebben om succesvol 

deel te nemen in de maatschappij in de toekomst. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als 

kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, 

informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Het onderzoekend en 

ontwerpend leren doen sterk een beroep op de 21e eeuwse vaardigheden.  

Kinderen gaan aan de hand van onderzoeksvragen zelf op onderzoek uit of ze ontwerpen 

oplossingen voor vragen en problemen die in hun leefwereld passen.  

Inschrijvingen naschoolse activiteiten in 2018 - 2019 

Activiteiten   Door wie 2017-2018            

inschrijvingen 

2018 

inschrijvingen 

Nog in  

plannen 

in 2019 

Game Design 

 

 Chocoladefabriek 11  x 

Druktechnieken  Chocoladefabriek 

 

  x 

ICT-lessen Scratch 

 

 Happy2School   x 

Lego WeDo 

 

 Chocoladefabriek 30 78 x 

Lego Mindstorms 

 

 Chocoladefabriek 25 13 x 

Edelsmeden  Cultuurhuis 

Garenspinnerij 

18  x 

CoderDojo 

 

 Joop Anker  120 x 

Maak je eigen animatie  Cultuurhuis 

Garenspinnerij 

12  x 

Mini Moestuin  Wellant College 

Gouda 

 6  

Groene Vingers  Wellant College 

Gouda 

 10  

Maak je eigen puzzel uit 

restmateriaal 

 Wellant College 

Gouda 

 17  

Wat kun je in de kas 

doen? 

 Wellant College 

Gouda 

 13  

Bloxels 

 

 Chocoladefabriek  17  

Bloem & Design 

“Creatief met bloemen” 

 Wellant College-

Gouda 

  x 

 

Bloem & Design “Pasen” 

 Wellant College-

Gouda 

  x 

Bloem & Design 

“Voorjaar” 

 Wellant College-

Gouda 

  x 
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Daarbij doorlopen ze verschillende fases en ontwikkelen ze vaardigheden als observeren, 

gegevens ordenen, interpreteren, oplossingen bedenken, concluderen en presenteren. 

Wetenschap en techniek-onderwijs biedt voor het oefenen van al deze vaardigheden en 

competenties heel veel aanknopingspunten. Techniekpunt Gouda 

stimuleert de aanbieders in hun aanbod W&T aandacht te geven 

aan dit type onderwijs. De coördinator bekijkt de lessen en 

adviseert over de inhoud. Ook is het belangrijk dat de leerkrachten 

en docenten op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van dit 

type onderwijs. Via social media (Facebook, LinkedIn en Twitter) en 

e-mail deelt Techniekpunt Gouda belangrijke items, links met les-

ideeën en lesbrieven. Tevens bieden we leerkrachten workshops 

O&O aan op de Make-IT-Day (maart 2018) 

 

Het vergroten van ons netwerk en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en meer 

verbinding creëren tussen bedrijfsleven, onderwijs, gemeente, Techniekpunt Gouda en andere partners  

Dit is een meerjaren-doel waar continu aandacht aan besteed wordt. De coördinator legt 

contacten en onderhoudt deze op verschillende manieren:  

 Voor de mogelijk te ontwikkelen werkplaats voor W&T in Gouda zijn alle partners en 

aanbieders enthousiast gemaakt en worden ze op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen.  

 Er zijn meerdere bedrijven die deel hebben genomen het Tech Experience Event voor 

jongeren van 10-14 jaar. (zie pagina 12) 

 De coördinator bezocht meerdere netwerk- en platformbijeenkomsten.  

 Er is op reguliere basis contact met de contactpersoon van de Gemeente Gouda. 

 De bedrijfsbezoeken worden bezocht en geëvalueerd. Wat ging goed, wat kan beter. Op 

deze manier verfijnen we samen de inhoud en vorm van de bezoeken. 

 Twee keer per jaar is er een nieuwsbrief voor aanbieders en partners: 

https://www.bsgouda.nl/fileadmin/user_upload/Techniekpunt/2018/Nieuwsbrief_oktober__20

18.pdf  

 

Het verwerven en delen van kennis, materialen en middelen.  

Door de toegenomen bekendheid/centrale rol van Techniekpunt Gouda, is er het afgelopen jaar 

extra vraag geweest naar adviezen, diensten en materialen voor het PO en VO.  

Techniekpunt Gouda is steeds op zoek naar kennis, nieuwe passende materialen en leskisten die 

ingezet kunnen worden in het basisonderwijs.  

Tevens neemt de vraag naar W&T in het voortgezet onderwijs toe. In het voortgezet onderwijs 

zijn we gestart met bedrijfsbezoeken door 2e klassen aan technische bedrijven.  

Via Eneco heeft Techniekpunt ingang kunnen vinden tot gastlessen en lessen in de klas over 

duurzame energie. Dit is gedeeld met de techniekdocenten van de VO-scholen.  

 

Deskundigheidsbevordering door Techniekpunt Gouda bij bedrijven 

Bedrijven zijn er steeds meer van doordrongen dat het belangrijk is dat kinderen 

enthousiasmeren voor W&T al op jonge leeftijd begint. Vaak ontbreken echter de ‘tools’ om de 

informatie tijdens de bedrijfsbezoeken op niveau van de leerlingen te brengen en de activiteiten 

af te stemmen op de belevingswereld van de leerlingen. Techniekpunt draagt bij in het 

samenstellen van het programma en adviseert de bedrijven over mogelijkheden om de bezoeken 

en gastlessen te organiseren.  

 

 

 

https://www.bsgouda.nl/fileadmin/user_upload/Techniekpunt/2018/Nieuwsbrief_oktober__2018.pdf
https://www.bsgouda.nl/fileadmin/user_upload/Techniekpunt/2018/Nieuwsbrief_oktober__2018.pdf
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Financiën 

 

Dankzij de financiële ondersteuning van het Ondernemersfonds Gouda en de Gemeente Gouda 

heeft Techniekpunt Gouda mooie initiatieven kunnen ontplooien.  

 

Het uitstel van de Make-It Day is de reden dat er een deel van het budget van 2018 gereserveerd 

is voor 2019. Het andere deel dat gereserveerd is, komt ten goede aan de ontwikkeling van de 

werkplaats voor Wetenschap en Techniek op de tweede verdieping van de Chocoladefabriek. Wij 

verwachten dat de werkplaats een opstart kan maken in september 2019. 

 

Er zijn prachtige activiteiten georganiseerd en de verbindingen zijn verstevigd tussen 

bedrijfsleven, onderwijs en gemeente. In bijlage 1 is de financiële verantwoording voor 2018 

opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Reuze Kapla van SPB tijdens Tech Event april 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Houtbewerken op GoudAsfalt, februari 2018 

 


