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Doel
• Het	  imago	  van	  techniek	  en	  technologie	  verbeteren
• Meer	  jongeren	  interesseren	  voor	  technische	  opleidingen	  en	  beroepen
• Onderwijs	  en	  bedrijfsleven	  in	  contact	  brengen
• Voor	  bedrijven:	  profileren	  als	  aantrekkelijke	  werkgever
• Meer	  en	  goed	  technisch	  personeel	  op	  de	  arbeidsmark





Doelstelling
Dag	  van	  de	  Techniek	  heeft	  als	  doel	  leerlingen	  te	  laten	  zien	  en	  te	  
beleven	  dat	  techniek	  veelzijdig	  is.	  
Is	  dit	  doel	  bereikt	  deze	  ochtend?

100	  %	  geslaagd	  volgens	  de	  enquête.	  





Wie

500	  leerlingen	  van	  groep	  8	  
17	  basisscholen	  uit	  Rijswijk	  en	  Delft
Twee	  bedrijfsbezoeken	  (32	  locaties)
Klassen	  splitsen
Begeleiding	  leerkrachten,	  ouders	  en	  40	  vmbo	  leerlingen





Wat

Bedrijfsbezoek
Leerlingen	  laten	  zien	  wat	  het	  bedrijf	  doet	  en	  welke	  (technische)	  
beroepen	  er	  zijn.	  
Duur	  60	  minuten	  
• korte	  inleiding	  over	  uw	  bedrijf
• rondleiding	  door	  het	  bedrijf
• doe-‐activiteit	  als	  dit	  mogelijk	  is.
Met	  tips.





Deelnemers	  2015

• Aikido	  workshop	  OTIB
• Alewijnse	  Delft	  B.V.
• Avalex
• Bouwbedrijf	  Weboma
• Brandweer	  Delft
• Centwerk	  BV
• Davo	  Peugeot
• De	  Resolution
• dé	  Schildersvakschool
• Fabrique	  (in	  Dynamohal)
• Fabrique	  public	  &	  industrial	  
design

• Hampshire	  Hotel	  Delft	  Centre

• HR	  Groep
• Installatiebedrijf	  Joop	  Keyzer
• Installatiewerk	  ZH
• Mapper	  Lithography	  B.V
• Metaal	  lokaal
• Otib	  Experience	  trailer	  (bij	  SC	  
Delfland)

• Otib	  TechniekStand	  (bij	  SC	  
Delfland)

• Otib	  Technobiel	  bij	  
Partycentrum	  Onder	  Ons

• Pieter	  van	  Foreest	  Buytenweye
• QI	  ICT
• ScienceCenter	  TU	  Delft

• Stichting	  Stunt
• Teesing	  BV
• Thales	  Nederland	  B.V
• Theater	  de	  Veste
• Vacutech
• Westland	  Orthopedie	  B.V.
• Van	  Dalsem	  Tuinbouwgroep
• Zwembad	  De	  Schilp
• Zwembad	  Kerkpolder





Deelnemers	  2015

• Het	  Mozaïek	  Hof	  van	  Delft
• Gabrielschool-‐Harnaspolder
• Gabrielschool	  
• Freinet	  school	  
• Delftse	  Daltonschool
• De	  Parkschool
• De	  Horizon
• Rembrandtschool
• De	  Bonte	  Pael

• De	  Ark
• Simon	  Carmiggeltschool
• PCB	  De	  Bron
• Cornelis	  Musiusschool
• Basisschool	  Het	  Mozaiek
• OBS	  Steenvoordeschool
• obs	  Nicolaas	  Beets
• Rehobothschool
• SC	  Delfland	  (vmbo)





met	  dank	  





Uitdagingen

• Financiën	  bij	  elkaar	  krijgen
• Scholen	  communicatie
• Voldoende	  bedrijven	  vinden
• Programma	  sluit	  aan	  op	  belevingswereld	  van	  de	  leerlingen
• Draaiboeken	  scholen
• Verwachtingen	  managen





matig

goed

zeer	  
goed

Wat	  was	  uw	  algemene	  indruk	  
van	  het	  bedrijfsbezoek?

matig

goed

zeer	  
goed

Wat	  vond	  u	  van	  de	  presentatie	  
en	  rondleiding?

matig

goed

zeer	  goed

slecht
niet	  gemist

Wat	  vond	  u	  van	  de	  doe-‐
activiteit	  

slecht

goed

zeer	  goed

Was	  het	  
bezoek/verhaal	  

afgestemd	  op	  niveau	  vd
leerlingen?

ja

nee

Heeft	  het	  bezoek	  aan	  uw	  
verwachtingen	  voldaan?

ja

nee
geen	  
idee

Waren	  de	  leerlingen	  goed	  
voorbereid?







Suggesties	  via	  enquête	   formulier:

Bedankt	  voor	  het	  vele	  werk,	  alles	  was	  weer	  goed	  geregeld	  en	  we	  hebben	  een	  hele	  fijne	  en	  leerzame	  dag	  met	  elkaar	  gehad.
-‐
2	  totaal	  verschillende	   groepen	   qua	  interesse.	  
-‐
Wij	  hadden	  de	  rondleiding	   bij	  De	  Veste	  al	  een	  keer	  gedaan.	  Toch	  probeerde	   de	  man	  er	  iets	  van	  te	  maken.	  
Jammer	  dat	  de	  2	  groepen	   die	  bij	  Theater	  de	  Veste	  kwamen	  juist	  groepen	   waren	  die	  al	  eens	  via	  de	  VAK	  een	  workshop	   in	  de	  Veste	  hadden	  gehad.	  
-‐
Het	  verhaal	  was	  erg	  technisch	   en	  voor	  veel	  kinderen	  moeilijk	  te	  volgen.	  Het	  was	  erg	  warm	  in	  de	  kelders.	  Het	  zou	  fijn	  zijn	  als er een	  plek	  is	  waar	  de	  jassen	  kunnen	  worden	   achtergelaten.	  Een	  aanvulling	  met	  
inzichtelijk	   materiaal	  om	  het	  technische	   verhaal	  te	  begrijpen	   en/of	  een	  doe-‐activiteit	   voor	  de	  leerlingen	   zou	  welkom	  zijn.	  
-‐
Geen,	  was	  zeer	  goed	  
-‐
Fantastisch!!!	  
-‐
2	  totaal	  verschillende	   groepen	   qua	  interesse.	  
Hier	  kwam	  heel	  goed	  naar	  voren	  dat	  een	  bedrijf	  als	  Davo niet	  alleen	  voor	  technisch	   opgeleid	  personeel	   werk	  biedt.	  Als	  jij	   van	  auto's	  houdt	   maar	  niet	  technisch	   bent	  kan	  je	  toch	  hier	  komen	  werken	  als	  verkoper,	  
receptioniste	   enz.	  erg	  goed	  om	  dat	  te	  ervaren	  voor	  kinderen.	  
-‐
Ik	  was	  hier	  niet	  zelf	  bij	  maar	  kreeg	  van	  de	  begeleiders	  alleen	  maar	  positieve	  berichten.	  
-‐
Het	  was	  erg	  leuk	  en	  interessant.	  Vooral	  het	  zelf	  iets	  kunnen	  doen	  vinden	  leerlingen	   erg	  leuk	  en	  dat	  hebben	  ze	  hier	  heel	  goed	  begrepen.	  super	  leuk,	  goede	  begeleiding.	  
-‐
Het	  was	  erg	  leuk	  en	  interessant.	  Voor	  de	  volgende	  keer	  een	  tip	  de	  leerlingen	  grenzen	  aangeven	  wat	  ze	  wel	  en	  niet	  mogen.	  Het	  kwam erg	  vrij	  over	  dus	  dan	  worden	   de	  leerlingen	  erg	  vrij	  en	  dan	  red	  je	  het	  als	  
leerkracht	   niet	  om	  iedereen	   in	  de	  gaten	  te	  houden.	  
-‐
Het	  eerste	  bezoek	  was	  gepland	  tot	  half	  11	  maar	  vanwege	  de	  reistijd	   ging	  deze	  groep	  al	  om	  10	  uur	  weg.	  Daardoor	  werd	  de	  tijd	  voor	  de	  doe-‐activiteit	   wat	  kort.
-‐
Verder	  vonden	  wij	  het	  erg	  leuk	  om	  te	  doen!	  
-‐
We	  zijn	  ook	  naar	  Zwembad	  Kerkpolder,	   De	  brandweer	   en	  Metaal	  totaal	  geweest.	  
Goede	  tot	  zeer	  goede	  beoordelingen.
-‐
Zeker	  de	  doe-‐ activiteiten	   van	  de	  brandweer	   en	  metaal	  totaal	  waren	  zeer	  goed
-‐
Een	  bepaalde	  doe-‐activiteit	   bij	  zwembad	  Kerkpolder	   is	  leuk	  voor	  de	  variatie.-‐
-‐
Leuk	  dat	  ze	  een	  eigen	  app mochten	  maken.	  	  
-‐
Leuk	  om	  met	  drones te	  werken!	  





De	  innovatieve	  bus	  was	  erg	  aantrekkelijk	  en	  een	  aanrader	  om	  ook	  op	  de	  eigen	  school	  te	  laten	  komen.	  

dat	  de	  scholen	   feedback	  geven	  of	  een	  bedrijf	  aan	  hun	  verwachtingen	   voldoet	  of	  dat	  ze	  graag	  iets	  anders	  gehoord	  hadden.	  	  

Begeleidende	   leerkracht	  en	  ouder	  waren	  samen	  met	  de	  kinderen	  erg	  onder	   de	  indruk	   van	  het	  bedrijf.	   Ze	  hebben	  een	  leerzame	  en	  leuke	  ochtend	   gehad.	  

We	  hebben	  veel	  over	  zorg	  en	  techniek	  geleerd.	  Voor	  velen	  van	  ons	  was	  het	  een	  eerste	  kennismaking	  met	  een	  soortgelijk	  huis.

Bedankt	  en	  ga	  vooral	  zo	  door.	  

Ga	  vooral	  zo	  door.	  We	  hebben	  een	  heerlijk	   uur	  techniek	  met	  elkaar	  beleefd.	  De	  minion uit	  de	  3D	  printer	   heeft	  een	  ereplaats	  in	  ons	  lokaal.	  

Jammer	  dat	  een	  paar	  doe-‐activiteiten,	   waaronder	   de	  lopende	   band	  en	  de	  3D	  printer,	   het	  niet	  deden.	  Maar	  wat	  betreft	   de	  andere	  doe-‐activiteiten	   was	  het	  erg	  leerzaam	  en	  leuk.z

Een	  uur	   bezoek	  is	  voor	  concentratie	   van	  de	  kinderen	  goed.	  Als	  je	  meer	  zou	  willen	  doen	  dan	  is	  het	  eigenlijk	  net	  te	  kort.	  Bij	   de	  eerste	  groep	  waren	  er	  leerkrachten	   bij	  en	  bij	   de	  tweede	  groep	  alleen	  
ouders.	  Daarin	  konden	  we	  merken	  dat	  de	  begeleiding	  losser	  was	  en	  de	  focus	  van	  de	  kinderen	  minder.	  	  

Dat	  de	  leerkracht	   van	  te	  voren	  even	  verteld	  aan	  de	  gastvrouw/gastheer	  hoe	  zij	  zich	  hebben	  voorbereid	  

Overall	  complimenten	   voor	  de	  organisatie,	   ontvangst	  en	  gastvrijheid	  van	  IQ	  ICT.

Enthousiaste	   gastheer,	  Goede	  ontvangst	  met	  sap	  &	  koek,	  -‐ Goede	  balans	  passief	  /	  actief,	   Leuke	  doe-‐activiteit	   in	  spirit	   van	  bedrijf.	  

Vorig	  jaar	  ook	  bij	  Avalex geweest	  en	  toen	   mochten	  de	  kinderen	  wat	  meer	  doen	  bij	   	  de	  vuilniswagen.	  Zelf	  een	  bak	  eraan	  hangen,	  er	  weer	  afhalen,	  etc.	  Dit	  jaar	  werd	  het	  vooral	  getoond	  en	  mochten	   de	  
kids kijken.	  Ik	  zou	  het	  volgend	  jaar	  weer	  meer	  interactief	   maken.	  

Iets	  meer	  een	  doe-‐activiteit	   zou	  leuk	  zijn.

Verder	  prima!	  

Nee.	  Wel	  is	  het	  allemaal	  erg	  krap.	  Tijd	  tussen	  de	  bezoeken	  is	  te	  kort,	   1e	  school	  te	  laat	  weg	  doordat	  uur	   beperkt	  is,	  kinderen nog	  wat	  moeten	  eten	  en	  drinken.	  2e	  groep	  is	  te	  laat	  binnen	  waardoor	   eigen	  
planning	  dus	  verloren	  gaat.	  

Het	  verhaal	  was	  erg	  technisch	   en	  voor	  veel	  kinderen	  moeilijk	  te	  volgen.	  Het	  was	  erg	  warm	  in	  de	  kelders.	  Het	  zou	  fijn	  zijn	  als er een	  plek	  is	  waar	  de	  jassen	  kunnen	  worden	   achtergelaten.	  Een	  aanvulling	  
met	  inzichtelijk	   materiaal	  om	  het	  technische	   verhaal	  te	  begrijpen	   en/of	  een	  doe-‐activiteit	   voor	  de	  leerlingen	   zou	  welkom	  zijn.	  

nee,	  volgend	  jaar	  doen	  we	  het	  weer,	   leuk	  voor	  ons,	  maar	  vooral	  leuk	  en	  interessant	  	  voor	  de	  kinderen,	   en	  daar	  doen	  we	  het	  voor.	  

Er	  waren	  geen	  doe-‐activiteiten.	   Dit	  is	  begrijpelijk	   voor	  zo'n	  bedrijf	   maar	  wel	  jammer.

Super	  leuk!!	  







contact

Angela	  van	  Zaalen
KEM	  communicatie
angela@kemcommunicatie.nl
06-‐53221429

www.bedrijfsbezoek.school
www.kemcommunicatie.nl


