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Voorwoord	  
	  
	  
Voor	  u	  ligt	  de	  rapportage	  van	  de	  Dag	  van	  de	  techniek	  2014.	  Op	  26	  september	  2014	  was	  de	  Dag	  van	  
de	  Delftse	  techniek	  en	  7	  november	  2014	  de	  dag	  van	  de	  Rijswijkse	  techniek.	  Aan	  het	  evenement	  
hebben	  530	  basisschoolleerlingen	  uit	  groep	  8	  (en	  7)	  mee	  gedaan.	  De	  Dag	  van	  de	  techniek	  is	  mogelijk	  
gemaakt	  door	  29	  bedrijven/organisaties,	  17	  scholen	  en	  een	  aantal	  onafhankelijke	  sponsoren	  zoals	  
TechNet.nu	  en	  TechniekTalent.nu,	  Fonds1818,	  Stichting	  Hulp	  voor	  Delftse	  Jongeren	  en	  de	  
gemeenten	  Delft	  en	  Rijswijk.	  Het	  was	  een	  groot	  succes,	  dankzij	  u.	  	  
	  
De	  Dag	  van	  de	  Delftse	  en	  Rijswijkse	  techniek	  is	  een	  initiatief	  van	  KEM	  communicatie	  en	  stichting	  
Techniek	  Educatie	  Delft	  waarbij	  de	  nieuwe	  generatie	  in	  aanraking	  komt	  met	  technische	  beroepen.	  
We	  willen	  u	  graag	  een	  beeld	  geven	  van	  de	  resultaten	  en	  de	  uitwerking	  van	  het	  project.	  
	  
Het	  zal	  u	  door	  de	  inhoud	  van	  deze	  rapportage	  duidelijk	  worden	  dat	  de	  dag	  van	  de	  techniek	  zeer	  
geslaagd	  was.	  Dankzij	  het	  enthousiasme	  en	  de	  samenwerking	  van	  alle	  betrokkenen	  is	  het	  gelukt	  om	  
dit	  succes	  te	  bereiken.	  Langs	  deze	  weg	  dan	  ook	  onze	  dank	  aan	  iedereen,	  die	  op	  welke	  wijze	  dan	  ook,	  
een	  bijdrage	  heeft	  geleverd.	  
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Inleiding	  	  
	  
Er	  is	  een	  tekort	  aan	  technische	  mensen	  en	  door	  de	  vergrijzing	  zal	  dit	  alleen	  maar	  toenemen.	  Toch	  is	  
een	  technische	  opleiding	  niet	  populair.	  Door	  een	  bedrijfsbezoek	  met	  een	  goed	  programma	  te	  
organiseren	  voor	  een	  jonge	  doelgroep	  kunnen	  wij	  dit	  tegengaan.	  Leerlingen	  van	  11	  en	  12	  jaar	  zijn	  
nieuwsgierig,	  leergierig	  en	  kijken	  met	  open	  blik	  om	  zich	  heen.	  Deze	  leerlingen	  laten	  wij	  de	  diverse	  
mogelijkheden	  van	  techniek	  zien,	  zodat	  zij	  zich	  een	  realistisch	  beeld	  kunnen	  vormen	  wat	  techniek	  
inhoudt.	  Een	  leerling	  zal,	  als	  hij/zij	  (studie)keuzes	  moet	  gaan	  maken,	  nooit	  iets	  kiezen	  wat	  hij	  of	  zij	  
niet	  kent.	  Daarom	  is	  het	  van	  belang	  om	  techniek	  bij	  deze	  groep	  leerlingen	  onder	  de	  aandacht	  te	  
brengen	  en	  op	  zo'n	  manier	  dat	  het	  tot	  de	  verbeelding	  spreekt.	  	  Stel	  je	  voor	  dat	  een	  leerling	  met	  
aangeboren	  talent	  voor	  techniek,	  niet	  in	  de	  gelegenheid	  komt	  dit	  te	  ontdekken.	  	  
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Aanleiding	  
Alle	  basisscholen	  geven	  techniek	  in	  de	  klas.	  Vanwege	  de	  beperktheid	  van	  binnenschoolse	  lessen	  en	  
de	  vele	  mogelijkheden	  van	  techniek,	  is	  een	  kijkje	  nemen	  in	  de	  praktijk	  een	  waardevolle	  aanvulling.	  
Daarnaast	  zijn	  scholen	  druk	  met	  hun	  lessen	  en	  vinden	  het	  belangrijk	  dat	  leerlingen	  een	  juiste	  keuze	  
maken,	  maar	  de	  tijd	  ontbreekt	  soms	  om	  het	  een	  en	  ander	  goed	  te	  organiseren.	  	  
Technische	  bedrijven	  hebben	  het	  besef	  dat	  ze	  nu	  moeten	  investeren	  voor	  toekomstige	  
medewerkers.	  Zij	  kunnen	  ervoor	  zorgen	  dat	  leerlingen	  later	  kiezen	  voor	  een	  technisch	  beroep	  of	  
functie.	  Ze	  willen	  meewerken,	  maar	  het	  initiatief	  ligt	  bij	  de	  school.	  Door	  dit	  initiatief	  brengen	  wij	  deze	  
twee	  partijen	  bij	  elkaar.	  	  
	  

Techniek	  promoten	  
We	  willen	  techniek	  onder	  de	  aandacht	  brengen,	  omdat	  de	  vraag	  naar	  technische	  mensen	  steeds	  
groter	  wordt.	  In	  allerlei	  sectoren	  en	  op	  verschillende	  niveaus	  zijn	  technische	  mensen	  hard	  nodig,	  nu	  
en	  in	  de	  toekomst.	  Deze	  dag	  gaan	  we	  zien	  dat	  een	  carrière	  in	  de	  techniek	  of	  technologie	  veel	  kansen	  
biedt	  voor	  zowel	  vakmensen	  als	  bollebozen.	  De	  dag	  van	  de	  techniek	  heeft	  tot	  doel	  de	  jeugd	  te	  
enthousiasmeren	  voor	  techniek	  en	  om	  te	  zorgen	  dat	  techniek	  in	  hun	  beleving	  een	  bruikbare	  optie	  
wordt	  voor	  een	  eventuele	  loopbaan.	  Om	  dit	  doel	  te	  bereiken	  laten	  we	  de	  leerlingen	  op	  een	  zo	  
plezierig	  mogelijke	  manier	  kennis	  maken	  met	  twee	  verschillende	  bedrijven.	  	  
	  

Techniek	  in	  de	  praktijk	  
Technische	  bedrijven	  zijn	  zich	  ervan	  bewust	  dat	  ze	  nu	  moeten	  investeren	  om	  in	  de	  toekomst	  
gekwalificeerde	  medewerkers	  binnen	  te	  kunnen	  halen.	  Bedrijven	  krijgen	  op	  deze	  dag	  de	  kans	  om	  hun	  
enthousiasme	  over	  het	  technische	  vak	  te	  delen	  en	  hun	  bedrijf	  en	  bedrijfstak	  te	  promoten.	  Door	  
leerlingen	  te	  enthousiasmeren	  kunnen	  zij	  er	  nu	  voor	  zorgen	  dat	  zij	  voor	  een	  technische	  opleiding	  
kiezen	  en	  daarna	  een	  baan	  zoeken	  in	  de	  techniek.	  
	   	  



8	  
	  

Doel	  
	  
•	   Het	  imago	  van	  techniek	  en	  technologie	  verbeteren	  
•	   Meer	  jongeren	  interesseren	  voor	  technische	  opleidingen	  en	  beroepen	  
•	   Onderwijs	  en	  bedrijfsleven	  in	  contact	  brengen	  
•	   Jongeren	  verschillende	  leeftijden	  met	  elkaar	  in	  contact	  brengen:	  po-‐vmbo-‐hbo.	  
•	   Techniek	  uitdagend	  maken	  voor	  leerlingen	  
•	   Voor	  bedrijven:	  profileren	  als	  aantrekkelijke	  werkgever	  
•	   Meer	  en	  goed	  technisch	  personeel	  op	  de	  arbeidsmarkt	  
	  
	  

Doelstellingen	  
	  
• We	  streven	  ernaar	  dat	  minimaal	  25	  bedrijven	  deelnemen	  aan	  de	  Dag	  van	  de	  Delftse	  

Techniek.	  Dit	  zijn	  er	  29	  geworden.	  
• Zij	  ontvangen	  minimaal	  2	  groepen	  leerlingen.	  Dit	  is	  gerealiseerd.	  
• We	  streven	  ernaar	  dat	  minimaal	  20	  basisscholen	  deelnemen	  aan	  de	  Dag	  van	  de	  

Delftse/Rijswijkse	  Techniek	  met	  ongeveer	  400	  leerlingen.	  Meer	  dan	  gerealiseerd,	  het	  zijn	  er	  
530	  geworden.	  	  

• We	  streven	  er	  naar	  dat	  minimaal	  4	  vmbo	  leerlingen	  meewerken	  aan	  het	  project.	  Dit	  zijn	  er	  10	  
geworden.	  	  
	  

Uitvoering	  
	  
De	  bedrijven	  verzorgden	  het	  bedrijfsbezoek	  en	  ontvingen	  de	  leerlingen	  in	  hun	  bedrijf	  of	  op	  een	  
andere	  (bouw)locatie.	  Tijdens	  het	  bedrijfsbezoek	  werden	  de	  leerlingen	  welkom	  geheten,	  kregen	  zij	  
een	  rondleiding	  en	  stond	  er	  een	  doe-‐activiteit	  op	  het	  programma.	  Het	  doe-‐programma	  was	  bij	  het	  
ene	  bedrijf	  iets	  beter	  vorm	  gegeven	  dan	  bij	  het	  andere	  bedrijf.	  Ervaring	  en	  een	  goede	  voorbereiding	  
vertalen	  zich	  terug	  in	  positieve	  reacties.	  De	  gesprekken	  en	  evaluaties	  geven	  duidelijk	  aan	  dat	  doe-‐
activiteiten	  erg	  op	  prijs	  worden	  gesteld	  door	  de	  leerlingen.	  	  
	  
Grote	  klassen	  werden	  opgesplitst	  in	  groepjes	  van	  5,	  10,	  15	  of	  maximaal	  20	  leerlingen.	  De	  bedrijven	  
konden	  vooraf	  zelf	  aangeven	  hoeveel	  leerlingen	  er	  konden	  komen.	  Leerkrachten	  en	  ouders	  gingen	  als	  
begeleiding	  mee	  naar	  de	  bedrijven.	  	  
	  
De	  leerlingen	  bezochten	  twee	  bedrijven	  in	  de	  ochtend	  (van	  09.00	  tot	  10.00	  uur	  en	  van	  10.30	  tot	  
11.30	  uur).	  Het	  was	  mogelijk	  om	  voor	  de	  organisatie	  van	  het	  bedrijfsbezoek	  hulp	  in	  te	  schakelen.	  De	  
organisatie	  kon	  meedenken	  over	  de	  invulling	  van	  het	  programma.	  Ook	  	  konden	  vmbo	  leerlingen	  
worden	  ingeschakeld	  als	  ondersteuning	  bij	  de	  doe-‐activiteit.	  In	  de	  praktijk	  werd	  hier	  niet	  heel	  veel	  
gebruik	  van	  gemaakt	  door	  de	  bedrijven.	  De	  tips	  waren	  vaak	  voldoende	  voor	  de	  bedrijven.	  	  
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Vervoer	  
	  
De	  scholen	  zorgden	  zelf	  voor	  
begeleiding	  en	  het	  vervoer.	  
Grotendeels	  werd	  dit	  de	  fiets.	  Soms	  
gingen	  leerlingen	  lopen.	  Er	  werd	  zoveel	  
mogelijk	  rekening	  gehouden	  met	  de	  
reisafstand	  tussen	  	  school	  en	  bedrijf.	  
Ook	  dat	  de	  leerlingen	  twee	  heel	  
verschillende	  bedrijven	  zagen.	  Soms	  
was	  er	  toch	  een	  groepje	  dat	  een	  half	  
uur	  op	  de	  fiets	  zat.	  Het	  weer	  was	  niet	  
super	  en	  soms	  viel	  er	  regen,	  maar	  daar	  
hebben	  we	  geen	  gemopper	  over	  
gehoord.	  	  	  
	  
	  
	  
	  

Deelname	  bedrijven	  
	  
Totaal	  29	  bedrijven:	  
Alewijnse	  Delft	  B.V.	  
Avalex	  
Bouwbedrijf	  de	  Wilde	  	  
Bouwbedrijf	  Weboma	  (op	  locatie)	  
Bouwmensen	  Delft	  
Brandweer	  Delft	  
Dalsem	  Tuinbouw	  Groep	  	  
De	  Schildersvakschool	  
Fabrique	  (in	  Dynamohal)	  
Fabrique	  public	  &	  industrial	  design	  
Hoogheemraadschap	  
HR	  groep	  	  
Informatiecentrum	  A4	  Delft-‐Schiedam	  
Installatiebedrijf	  Joop	  Keyzer	  
Installatiewerk	  ZH	  
Koning	  en	  Hartman	  
Mapper	  Lithography	  B.V.	  
Metaal	  lokaal	  
Ontwikkelingsbedrijf	  Spoorzone	  Delft	  B.V	  .	  
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Opticien	  Specsavers	  
OTIB	  Trailer	  op	  parkeerplaats	  van	  Zwembad	  De	  Schilp	  
OTIB	  trailer	  op	  parkeerplaats	  van	  Partycentrum	  Onder	  Ons	  
Schadenet	  Van	  Straaten	  
Stichting	  Stunt	  
Van	  Dalen	  Orthopedie	  B.V.	  
Van	  Nobelen	  Delft	  
ZF	  services	  
Zwembad	  de	  Schilp	  
Zwembad	  Kerkpolder	  
	  

	  

Deelname	  scholen	  
Delft	  
Basisschool	  Het	  Mozaiek	  
2x	  Cornelis	  Musiusschool	  
De	  Bonte	  Pael	  
De	  Omnibus/de	  Parkschool	  
Delftse	  Daltonschool	  
5	  x	  Freinet	  school	  Delft	  
Gabrielschool	  	  
Gabrielschool-‐Harnaspolder	  
Het	  Mozaiek	  Hof	  van	  Delft	  
Horizon	  Poptahof	  
2	  x	  PCB	  De	  Bron	  
4	  x	  Prins	  Mauritsschool	  
Rembrandtschool	  
Simon	  Carmiggeltschool	  
	  
Rijswijk	  
2	  x	  OBS	  Steenvoordeschool	  
obs	  Nicolaas	  Beets	  
obs	  Nicolaas	  Beets	  
2	  x	  De	  Voorde	  
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Communicatie	  en	  PR	  
	  
Website:	  
www.bedrijfsbezoekvoorleerlingen.nl	  	  
www.dagvandedelftsetechniek.nl	  	  
www.technet.nu	  
www.geslaagdinhetvak.nl	  
Digitale	  flyers	  voor	  bedrijven.	  
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Suggesties	  voor	  het	  bedrijfsbezoek	  	  
	  
Algemeen:	  

• Het	  bezoek	  duurt	  ongeveer	  één	  uur.	  Beter	  kort	  en	  krachtig	  dan	  heel	  uitgebreid.	  	  
• Leerlingen	  zijn	  11/12	  jaar,	  laatste	  jaar	  van	  de	  basisschool.	  Pas	  uw	  verhaal	  aan	  op	  de	  interesse	  en	  

belevingswereld	  van	  deze	  jonge	  doelgroep.	  	  
• Zet	  hiervoor	  eventueel	  uw	  jongste	  werknemer/collega	  in	  of	  een	  werknemer	  met	  kinderen	  van	  

deze	  leeftijd.	  Dit	  maakt	  het	  iets	  eenvoudiger.	  	  
• Gebruik	  ‘Jip	  en	  Janneke’	  taal	  en	  geen	  ingewikkelde	  vaktermen	  of	  leg	  deze	  in	  eenvoudige	  taal	  uit.	  	  
• Wissel	  luisteren	  en	  doen	  met	  elkaar	  af.	  
• Zorg	  voor	  feedback	  met	  de	  leerlingen.	  Stel	  af	  en	  toe	  een	  (prikkelende)	  vraag	  aan	  de	  groep,	  kijk	  of	  

een	  leerling	  iets	  weet	  en	  of	  deze	  het	  kan	  uitleggen.	  	  
• Gebruik	  (gepaste)	  humor,	  straal	  enthousiasme	  uit	  en	  vertel	  over	  de	  diverse	  functies	  en	  

beroepen.	  
• Wijs	  de	  leerlingen	  op	  veiligheid.	  We	  willen	  geen	  vingers	  tussen	  machines.	  	  
• Verdeel	  eventueel	  de	  groep	  in	  tweeën,	  zodat	  u	  de	  leerlingen	  meer	  aandacht	  kunt	  geven.	  	  

	  
Ontvangst:	  
• Zorg	  voor	  parkeerplek	  	  auto’s	  of	  fietsen.	  
• Een	  plek	  voor	  jassen	  en	  tassen.	  
• Er	  moet	  ook	  altijd	  geplast	  worden.	  	  
• Ontvang	  de	  leerlingen	  in	  de	  kantine	  of	  vergaderruimte.	  Iets	  te	  drinken	  of	  te	  eten	  wordt	  erg	  op	  prijs	  

gesteld.	  
• Geef	  de	  leerlingen	  even	  de	  tijd	  om	  tot	  rust	  te	  komen,	  vraag	  vervolgens	  nadrukkelijk	  om	  de	  

aandacht	  voor	  uw	  verhaal.	  
• Vertel	  een	  kort	  verhaal	  over	  het	  bedrijf.	  Houd	  het	  vooral	  heel	  praktisch	  en	  herkenbaar	  voor	  de	  

leerlingen.	  	  
• Beeldmateriaal	  en	  filmmateriaal	  doen	  het	  goed.	  
• Geef	  tussendoor	  en	  aan	  het	  eind	  van	  je	  verhaal	  gelegenheid	  voor	  vragen.	  

	  
Rondleiding:	  
• Maak	  een	  rondje	  langs	  de	  diverse	  afdelingen	  als	  deze	  er	  zijn.	  	  
• Richt	  uw	  verhaal	  en	  aandacht	  op	  de	  leerlingen,	  niet	  op	  de	  begeleiders.	  
• Spreek	  de	  leerlingen	  erop	  aan	  dat	  ze	  aandacht	  hebben/houden	  voor	  ue	  uitleg/toelichting.	  
• Vertel	  welke	  opleidingen	  ze	  voor	  bepaalde	  functies	  moeten	  doen	  (mbo/hbo/wo).	  
• Laat	  ze	  een	  carrièreperspectief	  zien	  (in	  simpele	  woorden).	  	  

	  
Doe	  activiteit:	  
• Leerlingen	  vinden	  het	  meestal	  leuk	  als	  ze	  zelf	  iets	  kunnen	  doen.	  Veiligheid	  staat	  natuurlijk	  

voorop,	  bij	  twijfel	  niet	  doen.	  
	  

Tot	  slot:	  
• U	  kunt	  de	  leerlingen	  iets	  meegeven,	  bijvoorbeeld	  een	  informatiefolder,	  een	  product,	  pen	  etc.	  

Leerlingen	  vertellen	  hierdoor	  eerder	  thuis	  waar	  ze	  heen	  zijn	  geweest,	  maar	  dit	  hoeft	  niet.	  	  
• Vraag	  tips	  aan	  de	  leerlingen	  over	  het	  bedrijfsbezoek:	  wat	  vonden	  ze	  leuk	  en	  wat	  niet.	  
• Laat	  de	  leerlingen	  het	  weten	  dat	  een	  bezoek	  goed	  en	  enthousiast	  is	  verlopen.	  
• Maak	  foto’s	  en	  zet	  deze	  op	  uw	  website.	  
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Voorbereiding	  	  
	  
	  
Als	  voorbereiding	  in	  de	  klas	  werd	  de	  volgende	  suggestie	  gedaan.	  	  
	  
We verwachten dat u als leerk0racht de leerlingen goed zal voorbereiden op de bezoeken. Dit kan door alvast 

naar de website van de bedrijven te kijken en/of naar één van de onderstaande filmpjes.  

 

• De 7 Werelden van Techniek http://youtu.be/9DL6F7xerdc 

• Zonder techniek zag de wereld er heel anders uit: www.youtube.com/watch?v=FLBwtd86nus 

• Techniek is overal:  www.youtube.com/watch?v=jD-XBTtNaZg 

 

Kwaliteit vinden wij belangrijk. Daarom verzoeken wij u vriendelijk het evaluatieformulier in te vullen en te 

retourneren. Hierdoor kunnen wij de bezoeken afstemmen op uw wensen.  

Ook ontvangen wij graag foto’s en een verslag van het bezoek. Deze worden gebundeld en naar de 

deelnemende bedrijven, scholen en subsidiegevers gestuurd. Graag digitaal aanleveren. 

	  

Evaluatie	  
	  
Geen	  afhakers	  dit	  jaar	   ��� 
Dit	  jaar	  is	  er	  geen	  enkele	  school	  of	  bedrijf	  voortijdig	  afgehaakt,	  maar	  er	  is	  wel	  meer	  energie	  gaan	  
zitten	  om	  bedrijven	  te	  benaderen	  die	  mee	  wilden	  doen.	  Tijdstip	  van	  bedrijven	  contacten	  voor	  deze	  
dag	  is	  belangrijk.	  Doe	  je	  dit	  te	  vroeg,	  dan	  bestaat	  de	  kans	  dat	  bedrijven	  alsnog	  niet	  kunnen	  
deelnemen	  door	  een	  grote	  order,	  beurs	  of	  andere	  redenen.	  Benader	  je	  de	  bedrijven	  te	  laat,	  dan	  
kunnen	  ze	  het	  programma	  niet	  goed	  voorbereiden	  of	  bestaat	  de	  kans	  dat	  we	  niet	  alle	  scholen	  
kunnen	  bedienen.	   ���De	  scholen	  worden	  benaderd	  voor	  de	  zomervakantie,	  maar	  dan	  is	  vaak	  nog	  niet	  
bekend	  wie	  groep	  8	  gaat	  doen.	  In	  september	  2014	  gaat	  er	  tijd	  zitten	  om	  de	  juiste	  contactpersonen	  
(leerkrachten)	  en	  hun	  gegevens	  boven	  water	  te	  krijgen.	  
	  
���Dit	  jaar	  waren	  er	  meer	  (ervaren)	  bedrijven	  en	  organisaties	  die	  meer	  leerlingen	  wilden/konden	  
ontvangen,	  zonder	  dat	  de	  kwaliteit	  minder	  zou	  zijn.	  Dit	  is	  heel	  fijn.	  De	  verwachtingen	  van	  de	  scholen	  
worden	  wel	  steeds	  hoger	  ten	  aanzien	  van	  de	  bedrijven.	  Er	  wordt	  ook	  gevraagd	  of	  ze	  naar	  een	  
bepaald	  bedrijf	  mogen,	  omdat	  deze	  vorig	  jaar	  zo	  goed	  was	  bevallen.	  De	  organisatie	  houdt	  hier	  geen	  
rekening	  mee.	  Niet	  elk	  bedrijf	  doet	  elk	  jaar	  mee	  en	  diversiteit	  van	  bedrijven	  houdt	  het	  spannend.	  ��� 
 
We	  hebben	  niet	  van	  alle	  scholen	  en	  bedrijven	  een	  evaluatieformulier	  teruggekregen.	  Fijn	  om	  te	  
constateren	  is	  dat	  de	  scholen	  hun	  leerlingen	  allemaal	  goed	  hebben	  voorbereid.	  Dit	  blijkt	  uit	  de	  
formulieren	  van	  de	  bedrijven.	  De	  scholen	  hadden	  de	  websites	  van	  de	  bedrijven	  bezocht	  en	  de	  
filmpjes	  bekeken.	   ���De	  scholen	  kregen	  hun	  draaiboek	  twee	  weken	  van	  te	  voren,	  zowel	  per	  mail	  als	  op	  
papier.	  In	  Delft	  zijn	  de	  tasjes	  samen	  met	  het	  programma	  afgeleverd.	  ��� 
	  
Twee	  bezoeken	  voldeden	  niet	  aan	  de	  verwachtingen	  van	  de	  scholen,	  maar	  de	  andere	  bezoeken	  
waren	  een	  succes.	  De	  meeste	  bedrijven	  hebben	  goed	  nagedacht	  over	  het	  programma.	  Jip	  en	  Janneke	  
taal	  in	  plaats	  van	  vakjargon	  blijft	  een	  uitdaging.	  Een	  duidelijk	  verhaal	  voor	  deze	  doelgroep	  is	  iets	  dat	  
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je	  toch	  een	  keer	  gedaan	  moet	  hebben.	  Communicatie	  binnen	  een	  bedrijf	  over	  het	  bezoek	  van	  de	  
leerlingen	  was	  niet	  helemaal	  goed	  gegaan.	  Hierdoor	  wat	  rommelig	  en	  niet	  voldoende	  materialen	  
voor	  de	  tweede	  groep.	   
Hieronder	  de	  resultaten	  van	  de	  evaluatieformulieren	  en	  enkele	  tips	  en	  opmerkingen	  over	  deze	  dag.	  	  
 
Wat	  was	  uw	  algemene	  indruk	  van	  het	  bedrijfsbezoek?	   	  
	  

	  
	  
	  
Wat	  vond	  u	  van	  de	  presentatie	  en	  rondleiding	  tijdens	  het	  bedrijfsbezoek?	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

zeer	  goed	  

goed	  

mang	  

slecht	  

zeer	  slecht	  

zeer	  goed	  

goed	  

mang	  

slecht	  

zeer	  slecht	  
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Wat	  vond	  u	  van	  de	  doe-‐activiteit	  tijdens	  het	  bedrijfsbezoek?	  
	  
	  

	  

	  
	  

Hoe	  waardeerde	  u	  de	  afstemming	  van	  het	  bedrijfsbezoek	  op	  het	  niveau	  van	  uw	  leerlingen?	  
	  

	  
	  
	  
	   	  

zeer	  goed	  

goed	  

mang	  

slecht	  

zeer	  slecht	  

niet	  van	  toepassing	  

zeer	  goed	  

goed	  

mang	  

slecht	  

zeer	  slecht	  
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Heeft	  bedrijfsbezoek	  1	  aan	  uw	  verwachtingen	  voldaan?	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Zijn	  uw	  leerlingen	  enthousiast	  geworden	  over	  de	  diverse	  mogelijkheden	  die	  techniek	  biedt?	  

	  
	  
Zou	  u	  de	  volgende	  keer	  weer	  mee	  willen	  doen?	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Toekomst	  Dag	  van	  de	  Techniek	  
	  
Dit	  is	  het	  derde	  jaar	  dat	  De	  Dag	  van	  de	  Techniek	  in	  Delft	  en	  de	  tweede	  dag	  in	  Rijswijk	  is	  
georganiseerd.	  Het	  succes	  is	  inmiddels	  bewezen.	  Daarom	  is	  het	  van	  belang	  om	  komende	  tijd	  te	  
onderzoeken	  hoe	  en	  waar	  deze	  dag	  definitief	  kan	  worden	  ondergebracht,	  gefinancierd	  en	  kan	  
worden	  ontsloten.	  We	  gaan	  verbinding	  zoeken	  met	  www.kiezenvoortechnologie.n,	  
www.Techfinder.nl	  en	  de	  gemeenten. 
	  	  
	  

ja	  

nee	  

ja	  

nee	  

ja	  

nee	  

ja	  

nee	  
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Reacties	  
Ga	  vooral	  zo	  door,	  we	  hebben	  genoten	  en	  veel	  geleerd.	  
	  
	  
Leuk	  om	  te	  zien	  dat	  techniek	  en	  creativiteit	  samengaan.	  
	  
	  
	  
Wij	  zijn	  vrijdag	  de	  26ste	  naar	  de	  dag	  van	  de	  techniek	  geweest.	  we	  gingen	  naar2	  bedrijven:	  bouw	  
bedrijf	  weboma	  en	  fabrique	  Delft	  
Onze	  klasgenoten	  doen	  een	  verslag	  over	  Weboma	  en	  wij	  over	  Fabrique	  Delft.	  
Wij	  vonden	  het	  erg	  leuk,	  want	  we	  mochten	  zelf	  een	  app	  waardoor	  kinderen	  meer	  naar	  buiten	  gaan	  
bedenken	  voor	  meneer	  Nintendo	  die	  veel	  klachten	  	  
Kreeg	  over	  zijn	  games	  en	  wij	  hebben	  ook	  erg	  veel	  geleerd	  van	  allebei	  de	  plekken.	  Ze	  hadden	  het	  
bijvoorbeeld	  over	  hoe	  een	  website	  werd	  ontworpen	  en	  gemaakt.	  Dat	  gaat	  namelijk	  met	  verschillende	  
stappen.	  
Eerst	  werden	  bijvoorbeeld	  de	  elementen	  geplaatst.	  
Daarna	  worden	  de	  indeling	  en	  vakken	  van	  de	  website	  gemaakt.	  
En	  als	  laatste	  worden	  de	  kleuren	  van	  de	  website	  bedacht.	  
We	  werden	  trouwens	  bij	  het	  ontwerpen	  van	  de	  
apps	  in	  groepen	  van	  4	  verdeeld.	  
Ons	  groepje	  had	  een	  levend	  pacman	  bedacht	  .	  
Bij	  de	  fabrique	  zelf	  worden,	  dus	  sites	  en	  apps	  
gemaakt.	  
Er	  worden	  ook	  oplossingen	  voor	  technische	  
problemen	  bedacht.	  
	  Ze	  werken	  voor	  verschillende	  bedrijven.	  
Bijvoorbeeld	  voor	  de	  ns	  en	  tu	  delft.	  
En	  we	  kregen	  op	  het	  einde	  een	  halsketting	  waar	  
je	  je	  sleutel	  aan	  kan	  doen	  als	  cadeau.	  
Er	  zaten	  	  zelfs	  twee	  snoepjes	  aan.	  	  
	  

Doordat	  de	  kinderen	  in	  het	  eerste	  deel	  van	  

de	  ochtend	  een	  erg	  actieve	  rondleiding	  en	  activiteit	  hadden	  gedaan,	  was	  het	  tweede	  

bedrijfsbezoek	  iets	  wat	  passief.	  Maar	  dat	  neemt	  niet	  weg	  dat	  de	  kinderen	  het	  

gewoon	  naar	  hun	  zin	  hebben	  gehad	  en	  ook	  van	  dit	  bezoek	  het	  nodige	  hebben	  geleerd.	  Maar	  

in	  het	  algemeen	  zijn	  ontwerpactiviteiten,	  iets	  echt	  met	  de	  handen	  doen	  of	  ontdekken	  het	  

meest	  geschikt	  voor	  dit	  soort	  dagen.	  Dit	  bezoek	  valt	  niet	  direct	  in	  die	  categorie	  maar	  de	  

ontvangst,	  manier	  van	  uitleggen,	  contact	  met	  de	  kinderen	  en	  enthousiasme	  van	  de	  

medewerkers	  was	  uitstekend!	  De	  quiz	  was	  erg	  goed	  bedacht!	  
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Voorbereiding	  in	  de	  klas:	  Bekijken	  van	  de	  drie	  filmpjes	  en	  een	  algemeen	  verhaal	  over	  techniek	  om	  ons	  
heen.	  Komt	  ook	  naar	  voren	  in	  het	  eerste	  hoofdstuk	  van	  onze	  methode	  Naut	  (natuur	  en	  techniek)	  

	  
Prima	  onderdeel	  van	  het	  lesprogramma	  en	  het	  bewust	  worden	  van	  techniek	  om	  ons	  heen	  op	  de	  
basisschool.	  Ook	  draagt	  het	  bij	  aan	  de	  keuze	  voor	  het	  VO	  in	  een	  aantal	  gevallen.	  Daarnaast	  is	  een	  
dergelijke	  ochtend	  voor	  kinderen	  gewoon	  leuk	  om	  mee	  te	  maken.	  

	  

De	  groepen	  waren	  helaas	  erg	  groot	  (28	  en	  27)	  waardoor	  binnen	  de	  beschikbare	  tijd	  de	  leerlingen	  in	  

te	  grote	  groepjes	  moesten	  meedoen	  in	  de	  doe	  activiteiten. begeleiders	  op	  27	  leerlingen	  is	  te	  

weinig…..Dat	  merk	  je	  direct	  in	  het	  rumoeriger	  zijn	  van	  de	  leerlingen.	  De	  andere	  school	  was	  een	  

kwartier	  te	  laat.	  Als	  de	  1e	  groep	  te	  laat	  komt,	  komt	  het	  programma	  in	  verdrukking,	  uitlopen	  kan	  niet	  

ivm	  volgende	  groep.	  

	  

Prima	  zo!	  Mooie	  cadeautjes	  om	  mee	  te	  nemen	  gekregen	  ook	  nog	  
	  

Ik	  vind	  het	  goed	  wanneer	  kinderen	  kennismaken	  met	  aspecten	  van	  techniek	  
en	  van	  bedrijfsprocessen.	  Misschien	  willen	  ze	  dit	  later	  niet	  gaan	  doen,	  maar	  
dan	  weten	  ze	  in	  ieder	  geval	  dat	  het	  bestaat.	  

	  

Doe-‐activiteit	  zou	  leuk	  zijn,	  maar	  het	  proces	  was	  op	  zich	  ook	  al	  heel	  interessant.	  
Waaruit	  blijkt	  dat?	  Betrokkenheid	  tijdens	  het	  bezoek.	  Enthousiaste	  verhalen	  
naar	  de	  andere	  helft	  van	  de	  groep.	  Een	  paar	  kinderen	  gaven	  aan	  dat	  zij	  in	  
een	  bedrijf	  als	  HR	  groep	  wel	  wilden	  werken,	  m.n.	  aan	  de	  creatieve	  kant	  van	  
het	  proces.	  

	  

Zijn	  uw	  leerlingen	  enthousiast	  geworden	  over	  de	  diverse	  mogelijkheden	  die	  techniek	  biedt?	  Ja	  	  
Waaruit	  blijkt	  dat?	  Ze	  deden	  erg	  enthousiast	  mee	  en	  vertelden	  elkaar	  de	  leuke	  ervaringen.	  Ze	  
geven	  aan	  dit	  heel	  leuk	  te	  vinden	  en	  dat	  het	  té	  snel	  voorbij	  was.	  

	  

Het eerste bezoek was aan Bouwbedrijf de Wilde in Delfgauw, een bedrijf wat huizen bouwt en 
verbouwt. We kregen eerst een rondleiding in de werkplaats met al het materiaal wat ze gebruiken. De 
aggregaat, stempels, machines om een betonvloer aan te leggen of juist te slopen, steigerdelen, alles 
werd uitgebreid besproken en getoond. Daarna mocht iedereen zelf aan de slag om een muurtje te 
leren metselen. 
 
Het tweede bezoek was aan Van Dalen Orthopedie. Daar hebben we gezien en zelf meegemaakt hoe 
speciale aangepaste schoenen worden gemaakt. Van iedereen werd een voetafdruk gemaakt en in 
gips gegoten. (van de gips-voeten heb ik geen foto’s, die kregen ze in een tasje mee) Ook werd van 
iedereen een voetafdruk gemaakt (met carbon). Ieder paar schoenen wat daar met de hand gemaakt 
wordt door de schoenmakers, is uniek, aangepast aan die ene persoon van jong tot heel oud. 
Ook kwam hier ter sprake welk type opleiding je moet doen om dit werk te kunnen doen en wat de 
kinderen zelf al dachten later te gaan doen.  
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Mijn	  techniekdag,	  
Onze	  klas	  is	  naar	  de	  Delftse	  	  techniekdag	  	  geweest.	  Ik	  
zelf	  ook	  natuurlijk.	  …..En	  toen	  was	  het	  klaar	  en	  gingen	  
we	  naar	  school.	  Ik	  zelf	  geef	  super	  complimenten	  aan	  de	  
vertellers.	  
Ruby	  
	  
Delftse	  techniekdag.	  Om	  8.30	  u	  gingen	  we	  naar	  Den	  
Hoorn.	  We	  gingen	  naar	  van	  Dalsem	  kassenbouw.	  Daar	  
gingen	  we	  eerst	  een	  stroomkring	  maken	  en	  daarna	  
kregen	  we	  een	  rondleiding.	  We	  liepen	  door	  allerlei	  
loodsen	  en	  dat	  soort	  dingen.	  Op	  een	  gegeven	  moment	  	  
gingen	  we	  naar	  een	  ruimte	  waar	  ze	  aan	  het	  lassen	  
waren.	  Daar	  kregen	  we	  een	  laskap.	  Dat	  vond	  ik	  heel	  
gaaf.	  Later	  gingen	  we	  naar	  een	  ruimte	  waar	  ze	  
aluminium	  aan	  het	  zagen	  waren,	  daar	  kregen	  we	  toen	  
oordopjes.	  Toen	  gingen	  we	  naar	  de	  kantine	  ,	  daar	  gingen	  we	  wat	  eten	  en	  drinken.	  	  
Daarna	  gingen	  we	  naar	  Kerkpolder.	  Daar	  gingen	  we	  niet	  zwemmen	  (jammer	  toch)	  maar	  daar	  gingen	  
we	  allerlei	  apparaten	  bekijken.	  De	  mensen	  legden	  ons	  van	  alles	  uit	  hoe	  de	  filtering	  werkte	  tot	  hoe	  
het	  chloor	  gemaakt	  werd.	  We	  kregen	  ook	  te	  zien	  hoe	  het	  water	  verwarmd	  werd.	  Daarna	  was	  het	  
bijna	  12	  uur	  en	  gingen	  we	  naar	  school.	  Ik	  vond	  het	  een	  leuke	  en	  geslaagde	  dag.	  
Piotr	  
	  
Hallo	  Angela,	  
De	  ochtend	  was	  wederom	  een	  groot	  succes.	  De	  trailer	  van	  OTIB	  met	  veel	  doe	  en	  
denkopdrachten	  was	  geweldig	  leuk	  en	  interessant	  
.	  Alle	  leerlingen	  kregen	  nog	  een	  USB	  spelstick	  mee	  voor	  thuis.	  
Ook	  bij	  Bouwmensen	  Delft	  werden	  we	  hartelijk	  ontvangen,	  een	  aantal	  werk/	  leerlingen	  van	  
het	  leerbedrijf	  deed	  een	  aantal	  bouwopdrachten	  met	  groepjes	  leerlingen	  van	  gr.	  8.	  Zo	  werd	  
en	  getimmerd,	  gemetseld	  en	  piketpaaltjes	  geslagen	  met	  een	  supergrote	  hamer.	  
We	  gaan	  er	  weer	  een	  mooi	  verslag	  van	  maken	  en	  dit	  samen	  met	  foto’s	  opsturen.	  Ik	  zal	  dit	  
ook	  naar	  jou	  sturen	  volgende	  week.	  
Gr.	  Willem	  Neeleman	  gr	  8.	  Gabriëlschool	  	  	  	  
	  
	  
Hallo	  Angela,	  
Dankjewel!	  Het	  wordt	  vast	  weer	  erg	  leuk,	  mijn	  groep	  heeft	  er	  zin	  in!	  
Bedankt	  voor	  de	  (enorme)	  organisatie!	  
Vriendelijke	  groet,	  
Caroline	  Boom	  

	  
Bij	  dit	  bedrijf	  zijn	  we	  echt	  ontvangen	  en	  er	  is	  uitleg	  gegeven	  hoe	  en	  wat	  het	  bedrijf	  werkt	  en	  maakt.	  

Veel	  tijd	  voor	  vragen.	  Vanwege	  de	  veiligheid	  konden	  de	  leerlingen	  hier	  weinig	  zelf	  aan	  de	  slag,	  ze	  
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hebben	  allemaal	  een	  metalen	  figuurtje	  ontvangen.	  Dit	  figuur	  werd	  voor	  hun	  ogen	  uitgesneden	  door	  

een	  grote	  machine.	  	  

Zijn	  uw	  leerlingen	  enthousiast	  
geworden	  over	  de	  diverse	  
mogelijkheden	  die	  techniek	  biedt?	  ja	  
Waaruit	  blijkt	  dat?Ze	  waren	  ’s	  
middags	  enthousiast	  over	  de	  
bezoeken	  en	  ze	  voelden	  zich	  
aangesproken	  omdat	  	  je	  vanuit	  het	  
vmbo	  de	  mogelijkheid	  hebt	  om	  in	  1	  
van	  deze	  bedrijven	  te	  werken.	  

	  

Hebt	  u	  nog	  suggesties	  voor	  de	  deze	  

dag?	  	  	  

Ik	  snap	  dat	  bedrijven	  anders	  naar	  dit	  soort	  bezoeken	  kijken	  maar	  een	  tip	  is	  wel,	  geef	  eerst	  een	  

uitleg	  wat	  je	  gaat	  doen	  met	  de	  leerlingen	  en	  spreek	  uit	  wat	  je	  van	  ze	  verwacht.	  

	  
super	  om	  een	  kijkje	  te	  mogen	  nemen	  in	  een	  bedrijf	  dat	  met	  techniek	  te	  maken	  heeft.	  Voor	  de	  
kinderen	  ook	  zeer	  duidelijk	  als	  ze	  het	  in	  levende	  lijve	  zien.	  
	  

Geen	  suggesties.	  Het	  was	  een	  leuke	  afwisseling	  van	  activiteiten:	  film/info,	  speurtocht	  en	  

naar	  buiten	  naar	  de	  uitkijkheuvel.	  Aardige,	  enthousiaste	  mensen.	  

	  

We	  kunnen	  weer	  terug	  kijken	  op	  
een	  geslaagde	  ochtend.	  Leuke	  en	  
geïnteresseerde	  groepen	  hebben	  
zwembad	  Kerkpolder	  bezocht.	  
	  
Jammer dat de tijd zo krap was en we 
maar een uurtje konden genieten en leren 
van alle aangeboden 
 
Liever langere en moeilijkere opdrachten, want ze vonden het prachtig. Misschien 1 bedrijf 
bezoeken in plaats van 2, waardoor er meer tijd is? 
	  
Op	  deze	  manier	  komen	  leerlingen	  in	  contact	  met	  werkvloeren	  waar	  zij	  misschien	  zelf	  ooit	  zullen	  
werken.	  Het	  kan	  ze	  op	  ideeen	  brengen	  en	  helpt	  een	  toekomstbeeld	  te	  vormen.	  
	  
Alles	  prima	  geregeld!	  
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Heel	  enthousiaste	  begeleiders!	  Leuke	  kadootjes	  voor	  de	  leerlingen.	  Suggestie	  niet	  te	  lang	  praten,	  
stem	  beter	  af	  op	  leerling	  niveau,	  geef	  kinderen	  meer	  zelf	  te	  doen.	  
	  
Doel	  is	  zeker	  bereikt.	  
	  
Sommige	  termen	  beter	  uitleggen	  J	  
	  
Deze	  dag	  is	  een	  goede	  toevoeging	  met	  de	  andere	  uitstapjes:	  compleet	  anders.	  
	  
Prima	  onderdeel	  van	  het	  lesprogramma	  en	  het	  bewust	  worden	  van	  techniek	  om	  ons	  heen	  op	  de	  
basisschool.	  Ook	  draagt	  het	  bij	  aan	  de	  keuze	  voor	  het	  VO	  in	  een	  aantal	  gevallen.	  Daarnaast	  is	  een	  
dergelijke	  ochtend	  voor	  kinderen	  gewoon	  leuk	  om	  mee	  te	  maken.	  	  
	  

Meer	  foto’s	  zie	  www.bedrijfsbezoekvoorleerlingen.nl	  
of	  www.dagvandedelftsetechniek.nl	  

	  
Heel	  erg	  bedankt,	  beste	  mensen!	  


