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Inleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document beschrijft het jaarverslag van Techniekpunt Gouda. Het document is gebaseerd op 

het plan van aanpak van Techniekpunt Gouda. In dit jaarverslag wordt beschreven waar 

Techniekpunt voor staat en wat er allemaal gerealiseerd is in 2017. Met de subsidies van de 

Gemeente Gouda, Ondernemersfonds Gouda en de faciliteiten van Stichting Federatie Brede 

School Gouda zijn onderstaande beschreven activiteiten mogelijk gemaakt. Ook in dit tweede jaar 

waren er weer een paar mooie hoogtepunten: 

 

Het Symposium voor Wetenschap en Techniek voor leerkrachten PO 

In samenwerking met Driestar Educatief (afdeling natuur en techniek  

en de mediatheek). 

Heeft Techniekpunt Gouda een symposium georganiseerd om 

leerkrachten te enthousiasmeren en vooral te inspireren om techniek  

in te bedden in de basisscholen.  

We hadden 6 verschillende workshops georganiseerd waar leerkrachten 

zich op konden inschrijven. Daarnaast hadden we organisaties en 

bedrijven uitgenodigd die tussen de workshops door informatie gaven 

over allerlei materialen (ICT, constructiemateriaal, leskisten) en de 

mogelijkheden voor gebruik in de klas.  

 

Conferentie Onderwijs-Arbeidsmarkt  

Een ander hoogtepunt was de conferentie die georganiseerd was door Gemeente Gouda en waar 

we  uitgenodigd waren om een pitch te geven en een workshop te organiseren waarin mensen 

van alle typen onderwijs en bedrijven in gesprek gaan over hoe we vraag en aanbod beter op 

elkaar kunnen aansluiten.   

 

Uit het verslag van de conferentie:  

‘Workshop 3 laat het werk zien aan de leerling die nog moet kiezen!’ 

Leerlingen moeten vroeg in het onderwijs een profiel of richting kiezen. Daarbij kiezen ze niet 

vaak voor techniek, terwijl er veel mooie technische banen zijn. Techniekpunt Gouda promoot 

techniek in het basisonderwijs en in de nabije toekomst ook in het voortgezet onderwijs.  

De belangrijkste vier punten uit de workshop:  

 Bedrijven willen graag iets voor het onderwijs doen, maar hebben hier ondersteuning bij 

nodig. Techniekpunt Gouda biedt deze ondersteuning aan als het gaat om het 

basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Techniektalent.nu 

onderzoekt hoe Techniekpunt Gouda kan worden ondersteund bij de aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt, bijvoorbeeld via een online platform om gastlessen en 

werkbezoeken te regelen.  

‘Er hebben zich voor schooljaar 2017-2018 

224 groepen ingeschreven voor ons aanbod  

W&T. De groepen samen tellen 4800 leerlingen.  

In januari 2018 komt er een extra aanbod W&T 

zodat er meer dan 6000 leerlingen  

in één schooljaar in aanraking komen met W&T’. 
Birgit Groothuis, Projectleider Techniekpunt 

 

‘Dank jullie wel voor een zeer inspirerende 

middag vol workshops en stands met materialen 

op het gebied van W&T! Ik heb heel veel ideeën 

gekregen waar ik morgen direct mee aan de slag 

kan in de klas!’ 
Een leerkracht PO na afloop van het  

Symposium W&T 
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 Techniekpunt Gouda doet een oproep aan iedereen, maar vooral bedrijven, om mee te 

denken over de invulling van een Technieklab Gouda en jaarlijkse techniekdagen.  

 De deelnemers aan de workshop vonden dat kinderen moeten kunnen voelen en ervaren 

wat techniek is. Daarmee zou moeten worden begonnen op de basisschool: maak een 

knutsel- en techniekhoek waarin kinderen bijvoorbeeld een oude fiets uit elkaar kunnen 

halen. Belangrijk is dat activiteiten op dit gebied niet moeten stoppen na de basisschool, 

maar moeten doorgaan in het voortgezet onderwijs.  

 Hulp van buitenaf is nodig voor leerkrachten. Bijvoorbeeld door MBO-studenten, 

technische ouders, bedrijven voor gastlessen etc. Als je het niet weet, kun je ook niet 

weten wat je mist.’ 

 

Met gepaste trots kijken we terug op een vruchtbaar jaar van Techniekpunt Gouda.  

We hopen nog veel mooie evenementen en inspirerende activiteiten te kunnen organiseren voor 

de leerlingen, studenten en leerkrachten van het Gouds onderwijs.  

 

Birgit Groothuis 

Projectleider Techniekpunt Gouda 

29 januari 2018 
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Missie en Visie 
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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 positieve ontwikkelingen en aandachtspunten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Techniekles ‘krukas maken’ in groep 3, door een vrijwilliger 

 

 

“Onze veranderende maatschappij bestaat al voor 95% uit 

techniek. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden en 

eigenschappen van onze leerlingen:  

de '21 century skills'. Hieronder verstaat men o.a. 

samenwerken, creativiteit, communiceren en ICT-

vaardigheden. Kinderen leren daarmee te denken  

in oplossingen en mogelijkheden.  

Techniekonderwijs biedt veel kansen om  

deze kwaliteiten bij leerlingen te ontwikkelen.” 

  

Hans van Kekem, directeur Brede School Gouda 

 

“Techniekpunt Gouda heeft als doel scholen en bedrijven 

met elkaar in verbinding te brengen. Met het oog op een 

groeiend personeelstekort in technische branches, 

ondersteunen wij graag dit initiatief.”  

 

Ramon Hagedoorn, ambtenaar verbinding onderwijs en 

arbeidsmarkt Gemeente Gouda. 
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Positief 

 Technisch opgeleide jongeren hebben uitstekende kansen op de arbeidsmarkt. 

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

kennis, materialen en apparatuur op het gebied van Wetenschap & Techniek. 

 In Gouda is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology en ICT (CIV) 

opgericht. 

 Technische brancheorganisaties hebben goede mogelijkheden om scholen te 

ondersteunen en kiezen er voor technologie te stimuleren. 

 Gouda heeft een HBO opleiding voor leerkrachten PO. (De Driestar) 

 Gouda verwacht in 2018 een HBO opleiding voor ICT. 

 Het bedrijfsleven heeft vaak 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. 

 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. 

 De overheid heeft aangekondigd dat in 2020 iedere basisschool structureel lessen 

Wetenschap & Techniek moet aanbieden 

 

Aandachtspunten 

 De Nederlandse maatschappij heeft een ernstig tekort aan technisch opgeleid personeel. 

 Onvoldoende meiden kiezen voor een technische opleiding. 

 Er worden lokaal te weinig 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 het onderwijs. 

 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 teneinde de ontwikkeling van het 

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

Wetenschap & Techniek te creëren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsbezoek Gouda Natuursteen door groep 8  
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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.  

Voortgezet Onderwijs:  

Klopte aan bij Techniekpunt Gouda en vroeg wat wij kunnen betekenen op gebied van 

bedrijfsbezoeken en gastlessen bij en van bedrijven. Maar ook hebben zij aangeboden dat er 

leerlingen van het PO, na school, bij hun activiteiten kunnen doen. Dit is nu in ontwikkeling. 

Middelbaar Beroeps Onderwijs: 

Door een fusie en de verhuizing konden er niet veel activiteiten uitgevoerd worden in 2017. Wel 

is het ‘Tech-Experience-Event’ gepland op de locatie van MBO Rijnland dat gaat plaatsvinden in 

april 2018. Hier worden alle leerlingen van 10–14 jaar in Gouda uitgenodigd met hun ouders voor 

een (informatieve) Doedag. Centraal staan de bedrijven uit de regio die hier aan meewerken.  

Hoger Beroeps Onderwijs: 

De samenwerking met Driestar Educatief is verstevigd in 2017. We hebben samen een prachtig 

Symposium georganiseerd, er staat een evenement in de steigers voor 300 leerlingen van het PO 

en alle leerkrachten van Gouda. We hebben een Lego-Mindstorms-Challenge opgezet voor de 

scholen van hun achterban en de Goudse scholen. Dit wordt uitgevoerd in 2018. Tevens lenen wij 

de projectkoffers van Driestar Educatief door aan de Goudse basisscholen. We zijn in gesprek 

over het ontwikkelen van nieuwe projectkoffers.  

Wij hopen in de toekomst met Supinfo (Hogeschool IT) ook zulke banden te kunnen smeden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bedrijfsbezoek JP van Eesteren door groep 7 en 8  

 

“We zijn blij dat er initiatieven genomen worden om jongeren  

te stimuleren om te kiezen voor technische opleidingen.  

Wij sluiten graag aan bij de georganiseerde bedrijfsbezoeken  

en techniekdagen. Het gaat ook om zowel om hun als om  

onze toekomst.”  

Directeur, Slangen Staal 
“We vonden het ontzettend leuk en heel belangrijk om de 

kinderen een kijkje te laten nemen in ons bedrijf. We 

hebben ze verschillende activiteiten laten doen zoals 

stevige bruggen bouwen en timmeren in de werkplaats.” 

HR-medewerker, JP van Eesteren 
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Bedrijven 

In 2017 is de lijst met bedrijven die mee willen werken aan Techniekpunt Gouda explosief 

gegroeid; denk hierbij aan bedrijven als TBI/JP van Eesteren, Spullengraveren, VR Space, 

GoudAsfalt en de Maakotheek. (Zie bijlage voor de volledige lijst van participerende bedrijven). 

Zonder hun enthousiaste inzet 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 de Garenspinnerij. Zij ontwikkelen tevens producten 

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

het gebied van W&T. Zo is er een project Robotica ontstaan en zijn we nu aan het onderzoeken of 

er nog meer mogelijkheden zijn op gebied van ‘nieuwe technologie’.  

 

Gemeente Gouda  

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

ondersteuning. Door deze constante betrokken en professionele ondersteuning van deze 

ambtenaar laat de gemeente zien dat zij het belang van het bestaan van Techniekpunt Gouda 

onderschrijft. Zo mochten wij bijvoorbeeld een onderdeel verzorgen van de Conferentie 

Onderwijs-Arbeidsmarkt in oktober 2017. 

 

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 2017 wederom dankbaar gebruik van 

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

Zuid-Holland, C3, MetaalUnie en Techniektalent.nu. Behalve bovengenoemde diensten, bezocht 

Birgit Groothuis diverse bijeenkomsten, inspiratiedagen en workshops. Bijvoorbeeld het W&T 

Café van EWTZH, een bijeenkomst van Katapult en Jetnet waar het uitwisselen van kennis en 

ideeën centraal stond, een lezing van Techniektalent.nu over gastlessen.nl en de ontwikkelingen 

van het imago van Techniek.   

 

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 (zie bijlage: Financieel overzicht). 

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 2017, na een kick-start met de André Kuipers Collegetour in december 2016, 

draaide Techniekpunt Gouda op volle toeren.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bamboestieken door Cultuurhuis Garenspinnerij 

 

 

 

 

  

 

“Onze brug van spaghetti en marshmallows was heel 

mooi gebouwd, maar toen we er gewicht op moesten 

leggen bleek dat het niet stevig genoeg was.  

Toen moesten we een nieuwe oplossing bedenken.  

Het was heel leuk!”  

Leerlingen tijdens het bedrijfsbezoek bij TBI 

 

“We bieden diverse activiteiten aan op ons 

prachtige terrein in samenwerking met de Brede 

School en Techniekpunt. Het leent zich uitstekend 

voor meer initiatieven op het gebied van techniek”  

Een initiatiefnemer van GoudAsfalt 
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Doelen en Realisatie  

 

De doelen 

De voor 2017 opgestelde doelen 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. 

 

 

 

 

 
      Groep 4 maakt scharnieren met M. Hogeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



       Jaarverslag 2017 11 

Realisatie 

M.b.t. doel 1 t/m 3  

Kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten, en docenten enthousiasmeren voor  

technologie. 

 

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

organiseren, realiseren van de organisatie, samenhang en afstemming van alle activiteiten van 

het onderschools en naschools aanbod dat bestaat uit: 

 Bedrijfsbezoeken 

 Gastlessen en workshops 

 ICT-lessen 

 Technieklessen 

 Leskisten en projectkoffers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingen van groep 6 aan het werk met de metselkisten van Techniekpunt Gouda 

 

Onderschools aanbod 

Voor de scholen zijn er zijn nieuwe lessen en leskisten toegevoegd aan het programma van vorig 

jaar. Enkele activiteiten zijn niet meer opgenomen omdat ze niet succesvol genoeg bleken te zijn. 

De voorkeur van de scholen ging uit naar technieklessen in de klas en leskisten die de 

leerkrachten op hun eigen tijdstip kunnen inzetten. Hieronder zijn de gegevens opgenomen van 

de inschrijvingen en uitgevoerde activiteiten in 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsbezoek Mokveld Valves BV door groep 7 
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Vervolg op de volgende bladzijde 

 

Uitgevoerde onderschoolse activiteiten in 2017 

 

Activiteiten  Voor wie Door wie Inschrijvingen 

2017-2018 

2017 * 

Leerlingen 

2018 

Leerlingen 

Technobiel Groep 7-8 Otib 

 

758 377 381 

Technieklessen in 

de klas 

Groep 1-2 Vakwerkboom vol 

verrassingen 

743 459 373 

Technieklessen in 

de klas  

Groep 6 Techniekvrijwilligers 448 428 292 

Technieklessen in 

de klas 

Groep 5-7 Redouan Allaoui  

(Vrijwilliger) 

Bruggen ontwerpen 

en bouwen 

361 244 220 

Technieklessen in 

de klas 

Groep 7 Redouan Allaoui 

(Vrijwilliger) 

Knikkerbaantoren 

ontwerpen en 

bouwen 

228  180 

Technieklessen in 

de klas 

Groep 7 Redouan Allaoui 

(Vrijwilliger) 

Knikkerbaan 

ontwerpen en 

bouwen 

41 178 41 

Technieklessen in 

de klas 

Groep 5-6 Redouan Allaoui 

(Vrijwilliger) 

Wolkenkrabbers 

bouwen 

126  126 

Technieklessen in 

de klas 

Groep 3 Marianne Hogeling 

(Vrijwilliger) Krukas 

98 98  

Technieklessen in 

de klas 

Groep 4 Marianne Hogeling  

(Vrijwilliger) 

Scharnieren 

178 28 137 

Technieklessen in 

de klas 

Groep 4 Marianne Hogeling 

(Vrijwilliger) Luchtdruk 

96  96 

Bedrijfsbezoek Groep 7-8 Mokveld Valves,  

 

101 84 101 

Bedrijfsbezoek  Groep 7-8 Natuursteen Gouda 

 

58 98 58 

Bedrijfsbezoek  

 

Groep 7-8 Croda BV 75 141 75 

Bedrijfsbezoek Groep 7-8 TBI/J.P. van Eesteren 45  45 

Bedrijfsbezoek Groep 7-8 Slangen Staal 45  45 

Science Toolkisten Groep 5-8 

 

Brede 

School/Techniekpunt  

Gouda 

98 350 98 
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Naschools aanbod 

De lessen die voor de kinderen na schooltijd georganiseerd worden, doen we met name samen 

met het Cultuurhuis Garenspinnerij en de Bibliotheek Gouda.  

Ze hebben in hun aanbod een aantal lessen op het gebied van W&T. 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.  

De Techniekvrijwilligers (een onafhankelijke groep ‘vrijwilligers’) organiseren al 25 jaar de 

techniekclubs in Gouda (voorheen Technoboys en Technika 10, nu de techniekclubs) De Brede 

School/Techniekpunt Gouda doet de facilitering en werving voor deze clubs op de scholen.  

 

 

  

Activiteiten Voor wie Door wie Inschrijvingen 

2017-2018 

2017 * 

Leerlingen 

2018 

Leerlingen 

Bamboestieken Groep 7-8 Cultuurhuis 

Garenspinnerij 

78  78 

Bezoek aan een 

reizend 

Planetarium 

Groep 5-7  512 267 245 

Metselkisten Groep 3-5  571  369 

Constructiedozen 

Metaal 

Groep 5-7  238  238 

Druktechnieken, 

diepdruk in 

styrofoam 

Groep 7  26  26 

Maak je eigen 

animatie 

Groep 6-7 Cultuurhuis 

Garenspinnerij 

163  163 

Technieklessen in 

de klas 

Groep 4 Techniekvrijwilligers  168  

Mona Lisa’s 

Pretpark 

Groep 6-7 Verwonderlab/Tabak 

en Naus 

 45  

Leskist Bouwen Groep 6-8 TU Science Centre 

Delft 

 215  

Leskist Leonardo 

Da Vinci 

Groep 7-8 TU Science Centre 

Delft 

 254 

 

 

Leskist Water Groep 3-5 TU Science Centre 

Delft 

 116  

Leskist Magneten Groep 3-5 TU Science Centre 

Delft 

 203  

ICT-lessen Scratch Groep 7 Jan Willem van Assem 

(Vrijwilliger) 

 236  

ICT-lessen 

Codekinderen 

Groep 5 Jan Willem van Assem 

(Vrijwilliger) 

 25  

Aikido en Techniek Groep 7-8 Otib  103  

Crisis Comfort 

Spel, gamemaster 

Groep 7-8 Otib  64  
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Uitgevoerde naschoolse activiteiten in 2017 

 

Activiteiten   Door wie 2017             

inschrijvingen 

2018 

inschrijvingen 

Nog in  

plannen 

Game Design  Chocoladefabriek 11 11 

 

 

Druktechnieken  Chocoladefabriek 

 

10   

3D pennen  Kunstpuntgouda 

 

14 12  

Lego WeDo 

 

 Chocoladefabriek 29 30  

Lego 

Mindstorms 

 Chocoladefabriek 32 25  

Edelsmeden  Cultuurhuis 

Garenspinnerij 

 18  

Houtbewerking  Jan Mostert  8 8 

 

Maak je eigen 

animatie 

 Cultuurhuis 

Garenspinnerij 

  12 

 

Enthousiasmeren en scholen van leerkrachten 

Er zijn veel activiteiten ontwikkeld voor het enthousiasmeren van leerkrachten: De projectleider is 

in 2017 gestart met het bezoeken van alle PO’s en VO’s in Gouda. Het doel van het bezoek is 

kennismaking, informeren over het Techniekpact 2020, vragen hoe ver de school is met het 

curriculum en vertellen wat Techniekpunt Gouda kan betekenen voor de school. Voor het 

enthousiasmeren van de leerkrachten en het wegnemen van de drempel/angst om zelf W&T in 

de klas te geven, hebben we een inspirerend symposium georganiseerd met Driestar Educatief. 

(zie inleiding) 

 

Realisatie m.b.t. doel 4 en 5 

Het vergroten van het netwerk en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.  

 

Dit doel is bereikt door het aangaan en onderhouden op diverse manieren van vele contacten:  

 We hebben een actieve rol gehad op de bijeenkomst van ondernemers na afloop van 

‘Kom binnen bij bedrijven’. We hadden een mooie stand ingericht met materialen en we 

hebben kinderen een workshop ‘Lego-Mindstorms laten zien. Tevens heeft de 

coördinator een pitch gedaan en de resultaten van het afgelopen jaar vernoemd.   

 We hebben een bijdrage geleverd in de vorm van een pitch en een workshop tijdens de 

Conferentie Onderwijs-Arbeidsmarkt geïnitieerd door Gemeente Gouda. 

 We hebben dit jaar de bedrijven warm gemaakt voor deelname aan het  Techniek-

Evenement met een activiteit voor jongeren van 10-14 jaar, die op de kalender staat voor 

19 april 2018 

 De coördinator bezocht meerdere netwerkbijeenkomsten.  

 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. 

 Met bedrijven die niet goed weten hoe ze de bezoeken en activiteiten vorm moeten 

geven maar dat wel willen, gaan we in gesprek over de mogelijkheden.  



       Jaarverslag 2017 15 

Realisatie m.b.t. doel 6 en 7 

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 nieuwe passende materialen en leskisten die ingezet 

kunnen worden in het basisonderwijs.  

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

bestaande lessen en materialen en gaan enkele pilots starten in het VO in mei 2018. De eerste 

pilot betreft een leskist duurzame energie, verder staat een gastles van het GHZ op het 

programma en organiseren we een bedrijfsbezoek bij Mokveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netwerkbijeenkomst in Amersfoort 

Door Katapult, Jetnet en Top Techniek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop BeeBot tijdens het symposium W&T 
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Communicatie  

 

Om Techniekpunt Gouda meer bekendheid te geven was het van belang om veel 

promotieactiviteiten te ondernemen en vaak te communiceren met de partners en de media.  

We hebben geprobeerd om ons opvallende logo vaak onder de aandacht te brengen, we hebben 

elke maand een artikel in de media gehad (zie onze website) en de door ons bezochte activiteiten 

zijn op Facebook geplaatst. Hieronder staan de vormen van communicatie puntsgewijs 

beschreven.   

 
 De basisscholen hebben het nieuwe aanbod van activiteiten ontvangen en alle 33 scholen 

hebben zich ingeschreven op dat aanbod.  

 De projectleider heeft 12 scholen bezocht met als doel: kennismaking, informeren en 

adviseren. 

 Op Facebook wordt van alle bezochte activiteiten verslaggeving gedaan, inclusief foto’s of 

filmpjes. 

 Naschoolse activiteiten zijn in postervorm in de scholen opgehangen en kinderen kunnen 

zich via school en via de website opgeven voor de activiteiten.  

 De website www.Techniekpuntgouda.nl  is regelmatig geüpdatet. Op de website staat 

informatie over Techniekpunt Gouda, worden de samenwerkingspartners genoemd, is er 

een media-overzicht en is er een link naar de nieuwsbrieven en het jaarverslag. Ook zijn  

hier foto’s van de vele activiteiten geplaatst. 

 Voor alle partners en deelnemende bedrijven is een digitale nieuwsbrief ontworpen en 

reeds twee keer verspreid. (zie bijlage4c) 

 Alle partners zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de voorgenomen Techniekdag in 

2018. 

 Techniekpunt Gouda heeft bij alle nieuwe gelegenheden de pers en media uitgenodigd. 

Dit heeft geresulteerd in vermeldingen in o.a. het AD, De Gouda.nl en een TV en een 

radio-interview door Omroep West. (zie  www.techniekpuntgouda.nl/indemedia) 

 Met regelmaat in gesprek met de al bestaande partners teneinde nieuwe ideeën en 

activiteiten te ontwikkelen.  

 Ook wordt doorlopend acquisitie gepleegd om nieuwe deelnemende bedrijven te 

enthousiasmeren voor het faciliteren van diverse projecten. 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel in Gouda into Business, lente2017 

Samen met CIV Smart Technology 

http://www.techniekpuntgouda.nl/
http://www.techniekpuntgouda.nl/indemedia
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Financiën 

 

Met dank aan de financiële ondersteuning van het Ondernemersfonds en de Gemeente Gouda 

heeft Techniekpunt Gouda mooie initiatieven kunnen ontplooien. Er zijn prachtige activiteiten 

georganiseerd en er zijn verbindingen gemaakt tussen bedrijfsleven, onderwijs en gemeente. 

In bijlage 1 is de financiële verantwoording voor 2017 opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


