
Dag	  van	  de	  Techniek
Vrijdag	  23	  september	  2016

Delft	  Rijswijk
5e editie

Angela	  van	  Zaalen
KEM	  Communicatie





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	  bij	  de	  scholen.	  





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	  2016

• Aikido	  workshop	  OTIB
• Alewijnse	  Delft	  B.V.
• Avalex
• Bouwmensen	  Delft
• CivilAtHart*
• De	  Bonte	  Bouwplaats*
• Dynamic-‐ear*
• De	  Schildersvakschool
• Festo*
• Hampshire	  Hotel	  Delft	  
Centre

• Installatiebedrijf	  Joop	  

Keyzer
• Installatiewerk	  ZH
• Mapper Lithography BV
• Metaal	  Lokaal
• OGD*
• Octatube*
• Otib Experience trailer
• Otib TechniekStand
• Otib Technobiel bij	  Festo
• QI	  ICT
• SloanLED Europe*
• Stichting	  Stunt

• Teesing BV
• Theater	  de	  Veste
• TU	  Delft;	  Sciencenter
• Van	  Dalsem Tuinbouwgroep
• Van	  Vredenburch College*
• Werkse*
• Westland	  Orthopedie	  B.V.
• Zwembad	  Kerkpolder
• Zwembad	  De	  Schilp

*	  eerste	  keer





Deelnemers	  2016

• 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
• Rehobothschool
• SC	  Delfland	  (vmbo)
• Van	  Vredenburch College	  (vmbo)
• Kindercentrum	  Knotz





met	  dank	  





Uitdagingen

• Financiën	  bij	  elkaar	  krijgen
• Scholen	  communicatie
• Voldoende	  bedrijven	  vinden
• Programma	  sluit	  aan	  op	  belevingswereld	  van	  de	  leerlingen
• Draaiboeken	  scholen
• Verwachtingen	  managen
• 1	  school	  niet	  fietsen,	  maar	  moet	  op	  loopafstand





Scholen	  evaluatie
Was$het$verhaal$afgestemd$op$de$doelgroep?

goed$ zeer$goed$ matig$



Evaluatie	  bedrijven



Evaluatie	  bedrijven







Suggesties	  via	  enquête	  formulier	  (bedrijven):

Het	  was	  een	  hele	  leuke	  dag	  met	  enthousiaste	  leerlingen!	  Goed	  geregeld.	  
leuke	  interactie	  met	  de	  kinderen	  en	  goede	  begeleiding	  door	  ouders	  

De	  kinderen	  waren	  erg	  enthousiast.	  Ook	  leuk	  dat	  er	  even	  een	  fotograaf	  langskwam	  (waar	  zijn	  de	  fotos terecht	  gekomen?)	  	  
De	  leerlingen	  waren	  erg	  enthousiast.	  Ze	  hebben	  goede	  vragen	  gesteld	  en	  vonden	  de	  opdracht	  om	  de	  technische	  items	  te	  vinden	  in de kamer	  erg	  leuk.	  Wel	  merk	  je	  verschil	  in	  de	  eerste	  en	  
tweede	  groep	  qua	  concentratie.	  Volgend	  jaar	  doen	  wij	  zeker	  weer	  mee,	  wel	  heeft	  het	  onze	  voorkeur	  om	  het	  op	  een	  andere	  dag	  te	  doen	  dan	  een	  vrijdag	  	  

Over	  het	  algemeen	  werd	  er	  erg	  enthousiast	  gereageerd	  op	  de	  producten	  die	  wij	  maken	  van	  oude	  materialen	  (hergebruik).	  
Als	  het	  uitkomt	  volgend	  jaar	  weer!	  

Deze	  evaluatie	  geldt	  alleen	  voor	  de	  Rehobothschool.	  Wil	  terugkoppelen	  dat	  een	  speciaal	  onderwijs	  school	  met	  kinderen	  met	  o.a.	  ADHD	  niet	  naar	  een	  bedrijf	  als	  Teesing moeten	  komen	  
gezien	  dat	  wij	  hier	  maar	  1	  doe	  activiteit	  hebben.	  Vond	  het	  niet	  goed	  van	  de	  organisatie	  dat	  dit	  niet	  even	  extra	  onder	  de	  aandacht	  is	  gebracht	  van	  ons	  zodat	  wij	  eventueel	  onze	  
presentatie	  daarop	  hadden	  kunnen	  aanpassen.	  

Andere	  school	  steenvoordeschool	  was	  super	  leuk	  en	  geïnteresseerd.	  

Prima	  geregeld	  en	  enthousiaste	  leerlingen.	  Tweede	  groep	  kwam	  wel	  wat	  later	  maar	  we	  hebben	  dit	  op	  kunnen	  vangen.	  Misschien	  vooraf de	  leerlingen	  ook	  iets	  meer	  van	  ons	  bedrijf	  
vertellen	  en	  ze	  ook	  vragen	  laten	  maken	  vooraf	  die	  ze	  kunnen	  stellen.	  

(iets)	  meer	  reistijd	  plannen	  tussen	  twee	  bedrijfsbezoeken,	  zodat	  bezoektijd	  volledig	  benut	  kan	  worden.	  	  

Prima	  format	  zo.	  16	  personen	  aan	  de	  grote	  kant.	  We	  hadden	  doe	  activiteiten	  opgesplitst	  in	  2	  groepen,	  ging	  prima.	  

Ik	  voeg	  foto's	  toe,	  maar	  ik	  weet	  niet	  of	  hier	  toestemming	  voor	  gegeven	  is	  van	  de	  ouders.	  Als	  die	  wel	  gegeven	  is	  hoor	  ik	  dat	  graag,	  en	  dan	  zit	  ik	  ook	  wat	  op	  onze	  website.	  
Het	  is	  elke	  keer	  weer	  leuk	  om	  hieraan	  deel	  te	  nemen	  als	  bedrijf.	  Kinderen	  hebben	  over	  het	  algemeen	  geen	  idee	  dat	  dit	  bestaat	  en	  zijn	  heerlijk	  enthousiast.	  De	  eigen	  voet	  mee	  naar	  huis	  is	  
toch	  wel	  hoogtepunt	  :-‐)	  

Eerste	  groep	  zeer	  enthousiast,	  mede	  ook	  om	  dat	  de	  techniek	  de	  leraren/begeleider	  leuk	  vonden.	  2e	  groep	  enthousiaste	  leerlingen	  en	  lieve	  begeleiding	  waarbij	  duidelijk	  met	  het	  verschil	  
t.o.v de	  eerste	  groep	  duidelijk	  zichtbaar	  werd	  dat	  de	  lerares	  en	  begeleiding	  weinig	  had	  met	  techniek	  en	  de	  kinderen	  minder	  scherp	  wist	  te	  houden.	  Voor	  komende	  jaren	  zou	  hier	  naar	  
gekeken	  kunnen	  worden	  dat	  bij	  technische	  bedrijven	  ook	  leraren/begeleiders	  zitten	  die	  ook	  een	  gevoel	  voor	  techniek	  hebben.	  Verder	  allemaal	  prima	  geregeld	  en	  niks	  negatief	  naar	  beide	  
groepen.





Ruimte	  voor	  suggesties/complimenten	  (van	  de	  scholen):

tip:	  telefoon	  uit	  laten	  staan	  tijdens	  het	  bezoek	  zodat	  de	  presentatie	  niet	  een	  aantal	  keer	  onderbroken	  wordt.	  

Een	  korte	  doe-‐activiteit	  bij	  ieder	  bezoek	  is	  wenselijk	  

Heel	  veel	  machines.	  Het	  water	  zuiveren	  was	  leuk.	  
De	  mensen	  waren	  vriendelijk	  en	  de	  leerlingen	  kregen	  veel	  spulletjes	  mee	  naar	  huis.	  
Erg	  leuk.	  Ze	  wisselden	  goed	  af	  tussen	  een	  verhaal	  en	  wat	  doen.	  
"Het	  verhaal	  was	  erg	  kort	  en	  met	  moeilijke	  woorden.	  Hij	  liet	  nieuwe	  apparatuur	  zien.	  De	  leerlingen	  kregen	  genoeg	  tijd	  om	  het	  materiaal	  te	  buigen.	  Dit	  
vonden	  ze	  erg	  leuk.	  
Er	  werd	  wel	  goed	  voor	  de	  leerlingen	  gezorgd.	  	  "

"De	  leerlingen	  vonden	  de	  activiteiten	  erg	  leuk.

Er	  werd	  fanatiek	  gemetseld	  en	  gespijkerd.	  "

Het	  was	  een	  leuk	  bezoek.	  Inhoudelijk	  was	  de	  presentatie	  voor	  een	  groot	  aantal	  leerlingen	  te	  ingewikkeld.	  

Wat	  een	  enthousiast	  mensen	  hebben	  we	  hier	  ontmoet.	  De	  kinderen	  waren	  geboeid	  bij	  de	  presentatie,	  in	  de	  watten	  gelegd	  en	  uitgedaagd.	  Mijn	  
complimenten!	  

Alle	  kinderen	  waren	  betrokken	  aan	  het	  luisteren	  naar	  deze	  bevlogen	  meneer.	  Daarna	  allemaal	  aan	  het	  werk,	  ze	  waren	  allemaal	  bezig!	  	  





Waar	  bestond	  de	  doe-‐activiteit	  of	  interactie	  uit?

• Een	  bord	  maken	  met	  het	  woord	  'techniek';	  een	  gehalte	  in	  zwembadwater	  meten	  

• Metselen/timmeren	  en	  een	  netwerk	  aanleggen	  

• geen	  doe	  activiteit	  bij	  het	  theater	  en	  bij	  Octatube

• Bij	  verschillende	  machines	  /	  wagens	  kijken.	  	  

• Het	  buigen	  van	  materiaal.	  

• rondleiding	  en	  metselen	  en	  spijkeren	  

• rondleiding	  en	  door	  microscoop	  naar	  chips	  kijken	  en	  met	  een	  laser	  chips	  aanwijzen	  in	  een	  computer	  

• Presentatie	  over	  het	  bedrijf,	  kennispresentatie	  over	  ontwikkeling	  ICT,	  geschiedenis	  van	  de	  computer,	  drie	  activiteiten	  op	  het gebied	  van	  ICT	  

• Uitleg	  over	  materialen,	  over	  wat	  je	  met	  metaal	  allemaal	  kan	  doen,	  met	  metaal	  een	  olifant	  maken	  

• Rondleiding	  op	  milieustraat	  en	  zichtbaarheid	  in	  de	  vuilniswagen	  

• interactieve	  presentatie	  en	  fotoshoot

• Workshop	  programmeren	  

• korte	  uitleg,	  rondleiding,	  zoek	  de	  technische	  items	  in	  een	  kamer	  

• armband	  maken	  van	  oude	  spijkerbroeken,	  boekjes	  maken	  van	  behangpapier,	  oude	  fiets	  demonteren,	  meehelpen	  in	  de	  keuken	  

• maken	  metalen	  product	  

• patch	  wedstrijd	  	  

• letters	  techniek	  maken	  van	  koppelingen	  en	  slang	  

• maken	  van	  een	  fotohouder	  met	  installatie	  draad	  en	  een	  zinken	  voetje	  

• Leerlingen	  laten	  ervaren	  waar	  allemaal	  techniek	  te	  vinden	  is	  in	  een	  zwembad.	  Rondleiding	  technische	  installaties	  	  en	  waterzuiveringsinstallaties.	  Bedienen	  installaties.	  	  

• meten,	  verpakken	  

• Eigen	  voet	  van	  gips	  maken	  

• het	  aansluiten	  monteren	  en	  aansluiten	  van	  LED	  modules,	  ontwikkeling	  van	  gloeilamp	  tot	  LED	  





contact

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

www.bedrijfsbezoek.school
www.kemcommunicatie.nl


