Uitkomsten bijeenkomst “Werkplaats voor Techniek’ in de Chocoladefabriek.
Vrijdag 6 juli is er een groep van ruim 20 belangstellenden naar de Chocoladefabriek
gekomen om mee te kijken en te denken over de vormgeving van een Werkplaats voor
Techniek in Gouda. De Chocoladefabriek heeft een ruimte beschikbaar van ong. 150 m2 en
gaat samen met Techniekpunt Gouda zorg dragen voor het inrichten en een
programmering W&T voor alle leeftijden. De belangstellenden hebben een rondleiding
gekregen, waarna er in kleine groepen over verschillende punten gebrainstormd en
gediscussieerd is. Hieronder leest u een aantal uitkomsten.
Is het een goed idee als er een werkplaats voor techniek komt in Gouda?
Het is een goed idee als er een aparte werkplaats voor techniekeducatie komt.
Hiermee kunnen basisschoolleerlingen en leerlingen in de eerste en tweede klassen
van het voorgezet onderwijs structureel in aanraking worden gebracht met techniek.
Hierdoor stimuleren we dat er meer leerlingen kiezen voor technisch onderwijs. Het
blijkt dat structurele aandacht voor techniek er toe leidt dat meer scholieren
overwegen later een technisch beroep te kiezen.
Hoe zou de werkplaats eruit kunnen komen te zien?
1) Een idee is om de werkplaats thematisch in te richten en daar de verschillende
partners bij te betrekken. Zo kan het de ene keer gaan over elektra, de volgende keer
over robotica, dan over constructie en de volgende keer over de werking van bijv.
zonnepanelen.
2) Het combineren van traditionele technieken & nieuwe technieken. Aanbieden van
zowel werken met lasersnijders en 3d printen aan als goed kunnen zagen, timmeren
& construeren. Wel ervoor waken dat het niet alle kanten uit gaat.
3) Het inrichten van de werkplaats primair voor techniek-educatie, maar ook
onderzoeken hoe er een programma kan worden opgezet, dat zich richt op andere
doelgroepen zoals volwassen. De aanwezige belangstellenden verwachten dat naar
aanleiding van het aanbod dat er nu al is, en hoe dat wordt bezocht, dat hier ook
vraag naar zal zijn.
4) Er zorg voor dragen dat het niet te klein wordt en goed kijken naar de beschikbare
ruimte en of deze voldoende is.

Bekostiging werkplaats
1) Een bedrag van 15.000 euro per jaar moet met een gezamenlijke programmering &
nut voor het onderwijs & de Goudse bevolking, mogelijk zijn.
2) Door met thema’s te werken en verschillende partners erbij te betrekken kunnen
wellicht verschillende machines & gereedschappen in bruikleen worden gegeven die
bij het thema passen.
3) Er is vanuit de overheid 100 mln beschikbaar gesteld voor een techniekimpuls voor
de VMBO’s. Zij kunnen optrekken met andere VMBO’s en bedrijven in de regio en
gezamenlijk hun plannen indienen voor 1 april 2019.
4) SPB Waddinxveen heeft twee personenbussen die wellicht ingezet kunnen worden
voor bouw-activiteiten buiten de werkplaats
5) Er is een (beperkt) budget voor de aanschaf van machines
6) De inrichting, bijvoorbeeld de werkbank moet worden meegenomen bij de
inrichtings- & verbouwingskosten.
Vervolg
1) Bovenstaande punten worden verder uitgewerkt door de Chocoladefabriek en
Techniekpunt Gouda
2) In september zal er meer duidelijkheid komen over de partners die met de
Chocoladefabriek dit project gaan uitvoeren
3) Eind september zullen de belangstellenden een uitnodiging ontvangen voor een
bijeenkomst in oktober met als doel om tot een gezamenlijk Techniekakkoord te
komen.

Ideeen en aandachtspunten vastgelegd tijdens
de discussie over de opzet en inrichting van de
Goudse Werkplaats

