
 

 

We zijn verheugd u te kunnen infor-

meren over activiteiten en initiatieven op 

het gebied van Wetenschap en Techniek 

in Gouda.  

 

Tech Experience Event  

In samenwerking met meerdere Goudse 

bedrijven heeft Techniekpunt een groot 

techniekevenement georganiseerd op de 

locatie van MBO Rijnland voor alle 

jongeren van 10-14 jaar en hun ouders.  

Het doel van de avond was kinderen in 

aanraking brengen met verschillende 

aspecten van W&T. De school stond bol 

van techniek: rondrijdende en 

communicerende robots, drones, 

bouwende en timmerende kinderen, de 

mogelijkheid om virtueel een auto te 

repareren of een achtbaanrit maken. Het 

was een groot succes! Ondanks de 

warmte was de opkomst groot. Op onze 

website kunt u artikelen en foto's vinden 

over het evenement. 

 

Uitbreiding onderschools aanbod VO 

Een van de doelstellingen van Techniek-

punt is om behalve activiteiten voor het 

PO, ook een lesaanbod te maken voor 

het VO. Met de Meander, het Segment 

en het Wellantcollege is al samenwerking 

geïnitieerd. Dit zal hopelijk  zich in de 

loop van 2018-2019 meer ontwikkelen.  

 

Super Coole Kidsfeest  

Op initiatief van de kinderburgemeester 

en –wethouders is er een groot feest 

georganiseerd voor alle kinderen van 

Gouda! Techniekpunt was ook van de 

partij met verschillende activiteiten van 

de diverse partners van Techniekpunt. 

De Bibliotheek had Lego Mindstorms 

meegenomen en voor de allerkleinsten 

de Beebots (robots).   

 

Werkplaats W&T in Gouda 

De Chocoladefabriek heeft een mooie 

ruimte beschikbaar voor een werkplaats 

voor techniekeducatie. Rik Winsemius 

heeft o.a. Techniekpunt in de arm 

genomen om dit te kunnen realiseren.  

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 6 juli jl. hebben ruim 20 

belangstellenden (uit het bedrijfsleven, 

het onderwijs en de gemeente) 

meegedacht over de kansen en 

mogelijkheden voor een werkplaats in de 

Chocoladefabriek. Er is onder andere 

gesproken over de inrichting, 

programmering en de financiën. Een 

samenvatting hiervan kunt u vinden op 

onze website. In oktober staat een 

vervolgoverleg gepland.  

 

Make-It Day met Driestar Educatief  

Woensdag 20 maart 2019 zullen Driestar 

Educatief en Techniekpunt Gouda een 

groot evenement voor leerlingen en 

studenten organiseren. Voor 

leerkrachten en studenten zijn er tevens 

praktische workshops waarin ze 

handreikingen krijgen om op een 

eenvoudige manier W&T in de klas te 

brengen.  

 

Coderdojo Gouda 

In Gouda heeft onlangs de eerste 

CoderDojo plaatsgevonden. Bij een 

CoderDojo leren jonge mensen tussen de 

7 en 17 jaar programmeren. Dit event, 

een dojo genoemd, opereert 

onafhankelijk  door de inzet van lokale 

vrijwilligers en is gratis toegankelijk.  

http://coderdojo-gouda.nl/ 
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