
Vliegende start Techniekpunt  
 

Opening 
Op de bedrijvendag van 7 april jl. is 
het initiatief ’Techniekpunt Gouda’ 
gelanceerd. Wethouder Daphne Berg-
man heeft samen met kinderen van 
een basisschool het startsignaal gege-
ven. Via deze nieuwsbrief willen we u 
op de hoogte houden van de ontwikke- 
lingen. 
 

Onderschools aanbod basisscholen 

Als eerste heeft Techniekpunt zich ge-
richt op aanbod van het onderschools 
programma van de Brede School. Hierin 
zijn allerlei activiteiten opgenomen 
waar leerkrachten hun groepen voor 
kunnen inschrijven voor het schooljaar 
2016-2017. In het aanbod zijn o.a. be-
drijfsbezoeken opgenomen (Mokveld, 
Natuursteen Gouda en Croda) Verder 
zijn er techniek– en programmeerles-
sen aan te vragen en kunnen er diverse 
techniekkisten worden geleend via de 
Brede School. Dit alles wordt mogelijk 
gemaakt door o.a. diverse bedrijven, 
de Techniekvrijwilligers Gouda, Tabak 
& Naus, OTIB, Techniektalent.nu, TU-
Science Centre Delft en Goudse vrijwil-
ligers. In de toekomst hopen we meer 
programma’s  en leskisten te ontwikke-
len in samenwerking met nog meer 
Goudse bedrijven.  
 
 

Doelstellingen 
Techniekpunt Gouda is een nieuw  
initiatief. Derhalve vinden er veel 
kennismakingsgesprekken plaats met 
de gemeente, bedrijven, organisaties, 
Vo-scholen, het Mbo en Hbo.  
Er wordt steeds gekeken naar wat we 
voor kinderen en jongeren kunnen 
doen teneinde ze te enthousiasmeren 
voor Wetenschap & Technologie; 
Mogelijkheden worden afgetast om 
basisscholen te koppelen aan vo-
scholen/ mbo– scholen. Misschien zijn 
er kansen om bedrijven structureel te 
laten werken met basisscholen. Daarbij 
wordt gedacht aan presentaties van 
werknemers in de klas, bezoekjes aan 
het bedrijf of zelfs het bezoeken van  
projecten buitenshuis. (bruggenbouw)  
In samenwerking met de gemeente zal 
er een klankbordgroep samengesteld 
worden zodat er een duidelijk beeld 
ontstaat over vraag en aanbod 
teneinde daar beter op te kunnen 
inspelen.   
 

Collegetour van Andre Kuipers 
Tevens organiseert Techniekpunt de 
Collegetour van André Kuipers in  
samenwerking met het Platform 
Bètatechniek en het Expertisecentrum 
W&T Zuid-Holland. Wel 300 kinderen 
van de groepen 7 van alle Goudse 
basisscholen zullen op 9 december 
deze inspirerende persoon ontmoeten 
en diverse workshops doen. 
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