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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.	  





Wie

483	  leerlingen	  van	  groep	  8	  
17	  basisscholen	  uit	  Rijswijk	  en	  Delft
2	  vmbo	  scholen	  uit	  Rijswijk	  en	  Delft
1	  bso uit	  Delft
31	  locaties	  in	  Delft	  en	  Rijswijk
Klassen	  zijn	  gesplitst	  en	  gaan	  naar	  2	  locaties.
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	  2017
• Weboma
met	   ladoucedelft.nl

• Installatiewerk	  ZH,	  Rijswijk
• Avalex,	  Delft
• Woonbron,	  Delft
• AM	  Wonen	  
(Schoemakerplantage.nl)

• Logic	  supply,	  Rijswijk
• Bouwmensen	  Delft
• De	  Schildersvakschool	  
Rijswijk

• Zwembad	  Kerkpolder	  Delft
• Stanislascollege	  
Rijswijk (workshop	  
Techniek)

• SC	  Delfland,	  Delft
(Techniekstand	  en	  
Experience Trailer	  OTIB)

• Uzimet,	  Rijswijk
• Q	  Sight	  IT,	  Delft
• Metaal	  Lokaal,	  Delft
• De	  Bonte	  Bouwplaats,	  Delft
• Agro	  Energy,	  Delft
• Stunt,	  Delft
• Hamphire	  Hotel	  Delft	  
Centre

• Werkse!,	  Den	  Hoorn
• Festo,	  Delft
• EV	  Custom	  BV,	  Delft

• OGD	  ICT	  diensten,	  Delft
• Stichting	  Op-‐Nieuw,	  Delft
• Technobiel	  OTIB	  in	  Rijswijk
• HighTechCentre	  
Delft samen	  
met Wetenschapsknooppun
t	  ZH

• Restauro	  Architecten,	  Delft
• Theater	  de	  Veste,	  Delft
• Installatiebedrijf	  Joop	  
Keijzer,	  Den	  Hoorn

• Dynamic-‐ear,	  Delft
• HR	  Groep,	  Rijswijk
• Laserbeest,	  Delft





Deelnemers	  2017
CBS	  De	  Ark,	  Delft
De	  Horizon,	  Delft
De	  Parkschool,	  Delft
Freinet	  school	  Delft
Gabrielschool,	  Delft
Gabrielschool-‐Harnaschpolder,	  Delft
Het	  Mozaïek,	  Voordijkshoorn Delft
Het	  Mozaïek,	  Hof	  van	  Delft
PCB	  De	  Bron,	  Delft
Rembrandtschool,	  Delft
Het	  Galjoen,	  Den	  Hoorn

Simon	  Carmiggeltschool,	  Delft
Rehobothschool,	  Rijswijk
Het	  Kristal,	  Rijswijk
Godfried	  Bomansschool,	  Rijswijk
OBS	  Steenvoordeschool,	  Rijswijk

Cornelis	  Musiusschool,	  Delft
(geannuleerd	  op	  5	  september	  i.v.m.	  studiedag	  op	  school)

De	  Bonte	  Pael,	  Delft
(geannuleerd	  op	  25	  augustus	  i.v.m.	  een	  knutseldag op	  school)





met	  dank	  





Uitdagingen
• Financiën	  bij	  elkaar	  krijgen
• Communicatie	  met	  scholen
• Voldoende	  bedrijven	  vinden
• Programma	  sluit	  aan	  op	  belevingswereld	  van	  de	  leerlingen
• Verwachtingen	  managen	  school	  en	  bedrijf
• 1	  school	  niet	  fietsen,	  maar	  moet	  op	  loopafstand	  (praktijkschool)
• 1	  school	  komt	  niet	  opdagen
• Scholen	  die	  (willen)	  afbellen	  als	  draaiboeken	  zijn	  gemaild.	  
Dit	  jaar	  vier	  scholen!





Evaluatie bedrijven





Scholen	  evaluatie







Suggesties	  via	  enquête	  formulier	  (bedrijven):

compliment	  voor	  de	  begeleiders	  die	  meehielpen	  om	  de	  kinderen	  op	  de	  juiste	  plaats	  te	  krijgen	  

Helaas	  is	  een	  van	  de	  2	  opgegeven	  scholen	  zonder	  berichtgeving	  niet	  komen	  opdagen.	  We	  hebben	  zelf	  contact	  opgenomen	  met	  de	  desbetreffende	  school	  en	  werden	  later	  teruggebeld	  met	  de	  mededeling	  
dat	  er	  onvoldoende	  begeleiding	  was	  voor	  de	  fietstocht	  naar	  ons	  bedrijf.	  Erg	  jammer	  dat	  deze	  school	  zo	  onverantwoordelijk	  en	  onprofessioneel	  omgaat	  met	  dit	  soort	  afspraken,	  die	  immers	  een	  
buitenkansje	  zijn!	  	  

De	  leerlingen	  en	  begeleiders	  hebben	  de	  technische	  opdracht(lamp	  in	  elkaar	  zetten)	  als	  zeer	  positief	  en	  leuk	  ervaren.

De	  organisatie	  op	  onze	  nieuwe	  locatie	  was	  even	  wat	  gepuzzel,	  maar	  collega's	  waren	  zo	  enthousiast	  dat	  wij	  volgend	  jaar	  de	  donderdag	  weer	  gaan	  inplannen	  voor	  onze	  eigen	  leerlingen!	  

De	  eerste	  groepZe waren	  te	  laat	  op	  locatie	  ze	  waren	  wel	  goed	  geïnformeerd	  Wel	  snel	  afgeleid	  Waren	  wel	  netjes	  en	  beleefd

De	  tweede	  groep	  Te	  laat	  omdat	  ze	  buiten	  op	  de	  fitness	  apparaten	  bezig	  waren.Waren wel	  geinformeerdWaren niet	  erg	  gemotiveerd	  over	  de	  techniek
Waren	  wel	  netjes	  en	  beleefd	  

Altijd	  leuk	  om	  mee	  te	  werken,	  zowel	  de	  kinderen	  als	  onze	  medewerkers	  waren	  enthousiast.	  

Erg	  leuk	  om	  aan	  mee	  te	  doen,	  met	  veel	  onverwachte	  inhoudelijke	  vragen	  van	  de	  leerlingen.	  Enkele	  ouders/	  leerkrachten	  deden	  zelf	  ook	  enthousiast	  mee,	  waardoor	  we	  de	  kinderen	  veel	  verschillende	  
aspecten	  van	  ons	  vak	  hebben	  kunnen	  laten	  zien	  -‐ meer	  dan	  gedacht.	  

De	  meiden	  van	  het	  VMBO	  hebben	  we	  niet	  alle	  drie	  continu	  aan	  het	  werk	  kunnen	  zetten	  om	  te	  helpen,	  dus	  helaas	  hebben	  ze	  ook	  redelijke	  tijd	  	  niets	  te	  doen	  gehad.	  Ze	  vonden	  het	  hoe	  dan	  ook	  leerzaam	  
om	  er	  te	  zijn.	  	  "
Erg	  leuke	  groepen	  en	  goede	  begeleiding	  vanuit	  de	  scholen.	  Kinderen	  deden	  ook	  enthousiast	  mee!	  Voor	  herhaling	  vatbaar	  

Wij	  vonden	  het	  belangrijk	  om	  zelf	  iets	  te	  ontwerpen	  en	  maken.	  Daarvoor	  is	  een	  uur	  krap,	  het	  zou	  fijn	  zijn	  als	  er	  iets	  meer	  tijd	  beschikbaar	  is	  een	  eventuele	  volgende	  keer.	  Enthousiasme	  bij	  leerlingen	  
maar	  ook	  leerkrachten/ouders	  was	  leuk!	  	  
De	  groep	  was	  met	  15	  leerlingen	  goed	  te	  handelen.	  Grotere	  groep	  is	  zeker	  niet	  gewenst.	  

Wij	  denken	  dat	  het	  een	  geslaagde	  ochtend	  was.	  Het	  kan	  handig	  zijn	  voor	  de	  tweede	  groep	  dat	  de	  begeleiders	  iets	  te	  eten	  	  meenemen voor	  hun	  leerlingen.	  
Goed	  gegaan,	  goed	  georganiseerd	  en	  begeleid	  door	  Angela	  (dank	  hiervoor!)	  en	  erg	  leuk	  de	  kinderen	  te	  ontvangen.	  
De	  tweede	  groep	  bestond	  uit	  ca	  18	  ll.	  Dat	  is	  een	  te	  grote	  groep	  voor	  interactie.	  10	  a	  12	  ll is	  een	  beter	  aantal.	  
Voor	  foto's	  zal	  mijn	  collega	  Nienke	  nog	  contact	  opnemen.	  

Erg	  leuk	  en	  de	  leerlingen	  gingen	  met	  plezier	  aan	  de	  gang.	  





Ruimte	  voor	  suggesties/complimenten	  (van	  de	  scholen):

BIj Avalex was	  het	  veel	  luisteren	  tijdens	  de	  rondleiding.	  De	  begeleiders	  deden	  het	  wel	  erg	  leuk!	  

Dank	  jullie	  wel	  voor	  de	  goede	  organisatie	  en	  de	  moeite!	  De	  kinderen	  hebben	  genoten!	  	  

Bij	  Bouwmensen	  was	  het	  uitstekend.
Bij	  Woonbron	  duurde	  het	  verhaal	  te	  lang.	  Een	  volgende	  keer	  zou	  het	  leuk	  zijn	  om	  zelf	  iets	  te	  doen.	  Zelf	  de	  wijk	  door	  laten	  lopen en	  inspecteren.	  Het	  filmpje	  sloot	  niet	  aan	  bij	  de	  
doelgroep,	  de	  kinderen	  zijn	  hier	  te	  jong	  voor.

de	  rehobothschool (	  is	  bij	  ons	  bekend	  )	  maar	  deze	  geroep	  was	  te	  groot	  met	  te	  veel	  problemen.	  Werkstuk	  niet	  afgemaakt.	  We	  gana dit	  samen	  met	  de	  school	  herstellen.	  

De	  klas	  was	  in	  tweeën	  verdeeld	  op	  het	  SC	  Delfland.	  De	  ene	  activiteit	  was	  na	  ongeveer	  30	  minuten	  klaar.	  De	  andere	  in	  60	  minuten.	  De	  kinderen	  moesten	  lang	  op	  elkaar	  wachten.	  

De	  kinderen	  vonden	  dat	  er	  maar	  een	  paar	  kinderen	  aan	  het	  werk	  konden.	  Ik	  heb	  een	  klas	  met	  18	  leerlingen.	  Deze	  werd	  in	  twee	  groepjes	  verdeeld.	  De	  meneer	  van	  de	  Stichting	  vond	  
het	  een	  te	  grote	  groep.	  Nu	  stonden	  veel	  kinderen	  toe	  te	  kijken.	  Vooral	  het	  gedeelte	  in	  de	  fietsenwinkel	  vonden	  ze	  niet	  interessant.	  Ik	  gaf	  ze	  daar	  gelijk	  in.	  	  

Leuk	  gedaan!	  Bedankt	  EV	  Custom :-‐)	  
Een	  paar	  indrukwekkende	  voorbeelden,	  op	  een	  heel	  luchtige	  en	  leuke	  manier	  verteld	  en	  de	  doe-‐activiteit	  was	  afgestemd	  op	  het	  niveau	  van	  de	  kinderen.	  Leuk	  en	  leerzaam!	  

Na	  een	  korte	  rondleiding	  vooral	  veel	  zelf	  aan	  de	  slag.	  Een	  leerzaam	  en	  leuk	  bedrijfsbezoek.	  Leuke	  bewustwording	  bij	  kinderen	  dat er	  van	  oud	  materiaal	  nog	  zoveel	  moois	  gemaakt	  
kan	  worden.	  

Heel	  veel	  interactie	  en	  uitdagende	  activiteiten	  bij	  dit	  bezoek.	  De	  groep	  werd	  opgedeeld	  in	  3	  kleinere	  groepjes	  en	  dat	  werkte	  erg prettig.	  Kinderen	  waren	  veel	  zelf	  bezig	  i.p.v.	  lang	  
zitten	  en	  luisteren.	  Goed	  gedaan!
Veel	  complimenten	  voor	  het	  enthousiasme	  van	  de	  twee	  heren	  die	  de	  rondleiding	  en	  introductie	  hebben	  verzorgd!	  
Het	  ontvangst	  was	  super	  vriendelijk,	  zeer	  aardige	  mensen	  die	  de	  kinderen	  fijn	  benaderden.	  Het	  meerijden	  vonden	  de	  kinderen	  super gaaf!	  Een	  mooi	  bedrijf	  i.v.m.	  duurzaamheid,	  heel	  
interessant.	  

Degenen	  die	  ons	  ontvingen	  waren	  uiterst	  gastvrij	  en	  gingen	  zeer	  vriendelijk	  om	  me	  de	  kinderen.	  Het	  was	  een	  leuk	  en	  leerzaam	  bezoek,	  dat	  duidelijk	  goed	  was	  voorbereid.
Terug	  op	  school	  vertelden	  de	  kinderen	  enthousiast	  aan	  elkaar.	  





(via	  formulieren	  doorgekregen)
• rollenspel	  in	  het	  verkopen	  van	  een	  fiets	  
• Rondleiding	  in	  de	  fabriek	  
• Rondleiding	  en	  technische	  opdracht	  uitvoeren	  
• 3D-‐brillen/hololens en	  presentaties	  van	  moderne	  techniek	  
• vragen	  beantwoorden	  en	  het	  bezoeken	  van	  een	  kamer	  en	  hier	  de	  technische	  activiteiten	  bekijken	  
• Servers	  bouwen/slopen,	  Netwerk	  bouwen,	  spelen	  met	  de	  zandbak	  
• rondleiding	  brendstation
• Workshop	  robot	  programmeren	  
• quiz	  ontwerp-‐ en	  bouwproces,	  eigen	  droomhuis	  ontwerpen,	  zelf	  bestaand	  gebouw	  inmeten	  
• iets	  in	  elkaar	  zetten	  en	  een	  opdracht	  metselen	  
• Maken	  metalen	  olifant	  	  
• het	  ontwerpen	  en	  maken	  van	  een	  eigen	  spelonderdeel	  met	  de	  lasersnijder.	  
• Het	  zien,	  voelen	  en	  optillen	  van	  loodproducten	  en	  het	  betrekken	  van	  de	  leerlingen	  door	  vragen	  tijdens	  de	  

presentatie	  (en	  natuurlijk	  de	  rondleiding)	  
• klok	  maken	  
• ontwerp	  van	  eigen	  computer	  frontje	  
• een	  presentatie	  met	  filmpje	  en	  rondgang	  door	  de	  wijk	  
• patch-‐wedstrijd	  
• foto	  houder	  gemaakt	  
• behangen
• oorbescherming in	  elkaar	  zetten
• etc....





contact

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

www.bedrijfsbezoek.school
www.kemcommunicatie.nl


