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We zijn verheugd u te kunnen 
informeren over de recente 
activiteiten en initiatieven op het 
gebied van wetenschap & techniek  
in Gouda 
 
Kick Off: STO 12 maart, uitgesteld  
Donderdag 12 maart zou de Kick off plaats 
vinden van het STO regio Gouda. Echter, 
nu het Corona-virus zich ook in de regio 

Gouda manifesteert is besloten 
bijeenkomst van Sterk Techniek Onderwijs 
van donderdag 12 maart a.s. tot een later 
tijdstip uit te stellen. Vanuit het ministerie 
is 1 juli jl. is vanuit het ministerie onze 
regionale aanvraag goedgekeurd. De 
komende vier jaar is er 4,1 miljoen euro 
beschikbaar gesteld voor de regio Gouda 
voor versterking van het techniekaanbod 
en het stimuleren van de keuze voor 
techniek. Driestar College, de Goudse 
Waarden, MBO Rijnland, Hoornbeeck 
College, Wellantcollege, Carmelcollege, 
Techniekpunt èn de bedrijven uit de regio, 
hebben zich bereid verklaard om 
gezamenlijk de schouders onder deze 
uitdaging te zetten. 
 
Girlsday  
Tijdens Girlsday op 2 april 2020 openen 
door heel Nederland bèta-, technische, 
ICT-bedrijven én technische of ICT-
afdelingen van bedrijven hun deuren voor 
meisjes van 10 tot 15 jaar. De meisjes 
kunnen deelnemen aan interessante 
activiteiten, maken kennis met vrouwelijke 
medewerkers en leren meer over 
bèta/technische werkzaamheden. Kortom 
Girlsday laat meisjes de onontdekte wereld 
van bèta, techniek en ICT van dichtbij 
beleven! VHTO organiseert jaarlijks de 
landelijke Girlsday. Het is één van de 
activiteiten om bovenstaand doel te 
verwezenlijken. VHTO zorgt voor de 
landelijke coördinatie van Girlsday en 
bemiddelt tussen scholen en bedrijven om 
de juiste partijen met elkaar in contact te 
brengen. Voor meer info en deelname: 
Girlsday 
 
 
 
 
 
 
 

Kom binnen bij bedrijven 
Van 23 t/m 28 maart 2020 openen weer 
honderden bedrijven en organisaties hun 
deuren. Iedereen die in een of meerdere 
bedrijven/organisaties geïnteresseerd is, kan 
zich aanmelden voor een bedrijfsbezoek. Kom 
Binnen Bij Bedrijven is erop gericht bedrijven en 
organisaties in contact te brengen met 
werkzoekenden, stagiairs en vrijwilligers. Ook 
scholen met leerlingen/studenten die zich willen 

oriënteren op branches en beroepen maken 
gebruik van de open dagen. Voor meer 
informatie en aanmelden: 
Kombinnenbijbedrijven 
 
W&T Café ‘Meet & Match’  
Voor PO en bedrijven   
Tijdens deze bijzondere editie van W&T Café op  
woensdag 27 mei, ontmoeten vertegen-
woordigers van basisscholen en bedrijven elkaar 
in een ontspannen setting. U maakt kennis met 
elkaar, onderzoekt de mogelijkheden tot samen 
werking en wellicht komt u tot een ‘match’ met 
een school! Het is van groot belang om kinderen 
al jong kennis te laten maken met W&T om de 
kans te vergroten dat zij een technische richting 
kiezen. Samenwerking met bedrijven maakt het 
voor leerlingen zichtbaar hoe belangrijk 
technologie en wetenschap zijn in onze 
maatschappij. I.s.m. EWTZH wordt deze middag 
mogelijk gemaakt. WT Cafe Meet&Match 
 
Gastlessen zó geregeld 
Het is leuk én noodzakelijk om kennis en 
ervaring te delen met jongeren in het voortgezet 
onderwijs. Op Gastlessen, zó geregeld kunt u 
gastlessen of bedrijfsbezoeken bieden aan 
scholen in uw regio. Gastlessenzogeregeld 
 
Duurzame speurtocht i.s.m. SNS Bank en 
Van Beek Elektro Gouda 
Voor de groepen 5 van het basisonderwijs wordt 
donderdag 4 juni door de SNS Bank en 
Techniekpunt Gouda in de Chocoladefabriek een 
speurtocht georganiseerd met het thema 
‘duurzame energie’. De groepen doen 
activiteiten en maken opdrachten over dit 
onderwerp. Van Beek regelt o.a. voor deze 
middag een werkend zonnepaneel.    
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