
 

 

n Gemmente dddddddd 

We zijn verheugd u te kunnen infor-

meren over de laatste activiteiten en 

initiatieven op het gebied van 

Wetenschap en Techniek in Gouda.  

 

Make-It Day i.s.m. Driestar Educatief  

Woensdag 20 maart 2019 hebben 

Driestar Educatief en Techniekpunt 

Gouda een groot evenement voor 

leerlingen en studenten georganiseerd.  

Alle tweedejaars hebben zich ingezet om 

360 leerlingen in aanraking te brengen 

met verschillende aspecten van W&T.  

De school stond bol van techniek en 

enthousiaste kinderstemmen. De 

activiteiten varieerden van bouwen van 

knikkerbanen tot het programmeren  

van MicroBit. Het was een groot succes! 

Op onze website kunt u artikelen en 

foto's vinden over dit evenement 

 

Super Cool Kidsfeest  

Op initiatief van de kinderburgemeester 

en –wethouders wordt er ook dit 

schooljaar op 15 mei een groot feest 

georganiseerd voor alle kinderen van 

Gouda! Techniekpunt is ook weer van de 

partij, samen met diverse aanbieders De 

bibliotheek neemt Lego Mindstorms 

mee en bij de stand van het Techniek-

project wordt er gezaagd en gesoldeerd. 

Ook kunnen er reuzeknikkerbanen en 

grote bouwwerken van grote Kapla 

gebouwd worden dankzij SPB Bouw. 

 

Coderdojo Gouda 

In Gouda wordt elke 6 weken een 

CoderDojo georganiseerd in het Nelson 

Mandelacentrum in Oost. Hier leren 

jonge mensen tussen de 7 en 17 jaar oa. 

programmeren. Dit evenement, een dojo 

genoemd, opereert onafhankelijk  door 

de inzet van lokale vrijwilligers en is 

gratis toegankelijk.  

S.v.z.  Werkplaats W&T in Gouda 

De Chocoladefabriek heeft een mooie 

ruimte beschikbaar voor een werkplaats 

voor techniekeducatie. In samenwerking 

met Techniekpunt Gouda wordt gewerkt 

aan de programmering voor 2019-2020 .  

In de werkplaats kunnen leerlingen van 

het  PO en VO structureel in aanraking 

worden gebracht met techniek. Hierdoor 

worden leerlingen gestimuleerd te kiezen 

voor technisch onderwijs of beroepen in 

de sectoren IT, wetenschap of techniek.   

Vrijdag 15 maart hebben de 

gemeenteraadsleden een (virtuele) 

presentatie gekregen over de 

toekomstige werkplaats. Zij zullen zich 

buigen over de businesscase. Het blijft 

dus nog even spannend of de plannen 

verwezenlijkt kunnen worden.  

 

Regionaal plan ‘Sterker Technisch VMBO’  

Maandagmiddag 25 maart 

ondertekenden onderwijs, bedrijfsleven 

en de gemeente een samenwerkings- 

overeenkomst voor ‘sterk techniek-

onderwijs’ in de Goudse regio. 

Wethouder Van Vugt tekende namens de 

gemeente Gouda en is blij met dit 

initiatief. Hoofddoel is om meer 

leerlingen enthousiast te krijgen om voor 

techniek te kiezen. De samenwerkende 

scholen zijn de vmbo-scholen Goudse 

Waarden, Carmel College, Wellant 

College en Driestar College, evenals MBO 

Rijnland en het Hoornbeeck College. De 

Brede School/Techniekpunt en 

Gemeente Gouda zijn ook partners.     

Het bedrijfsleven doet mee om 

bedrijfsbezoeken, gastlessen en 

stageplaatsen mogelijk te maken en 

denkt mee over de programmering van 

het onderwijs. 
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https://www.bsgouda.nl/techniekpuntgouda/algemeen/

