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sponsors



PR en communicatie via

• Twitter (gemeente Delft)
• Linkedin
• Plaatselijke kranten
• Websites scholen en bedrijven
• Website bedrijfsbezoek.school



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. 

Deze doelstelling is 100 % geslaagd volgens de 
leerkrachten.





Deelnemers 
2019

Basisschool Het Mozaiek

CBS De Waterhof (De Ark)

De Parkschool

Freinet school

Freinet school Anemonen

Freinetschool Waterlelies

Gabrielschool

Gabrielschool MTH

Gabrielschool-Harnaspolder

Het Mozaïek Hof van Delft

obs het Galjoen

Rembrandtschool

Simon Carmiggeltschool

Godfried Bomansschool

Brede School Steenvoorde

Petrusschool





Wie

365 leerlingen van groep 8
120 leerlingen groep 5, 6 en 7 

14 basisscholen uit Rijswijk en Delft
1 vmbo school Delft
23 bedrijven in Delft en Rijswijk

Klassen zijn gesplitst en gaan naar 2 
locaties van de 23 locaties.

Begeleiding leerkrachten, ouders en 20 
vmbo-leerlingen en werknemers





Wat

Bedrijfsbezoek

bedrijven laten zien wat het bedrijf doet 
en welke (technische) beroepen er zijn. 

Duur 60/70 minuten 

• korte inleiding over uw bedrijf
• rondleiding door het bedrijf
• doe-activiteit als dit mogelijk is.





Waar

Avalex, Delft
De Bonte 

Bouwplaats en 
EyeOnOrbit, Delft

EV Custom BV, Delft Festo, Delft

Hamphire Hotel 
Delft Centre

ISIS – Innovative
Solutions In Space 

BV, Delft
Laserbeest, Delft Metaal Lokaal, 

Delft

OGD ICT Diensten, 
Delft

Restauro 
Architecten, Delft

SC Delfland, 
Delft (Experience 

Trailer en 
Techniekstand OTIB

Somnox, Delft

Stunt, Delft Theater de Veste, 
Delft Werkse, Den Hoorn Westland 

Orthopedie

ZF services, Delft Zwembad 
Kerkpolder, Delft

Schilderscool, 
Rijswijk Uzimet, Rijswijk

Joost Naaktgeboren 
BV, Rijswijk

Technobiel Trailer 
OTIB





Uitdagingen

Financiën bij elkaar krijgen

Communicatie met scholen

Voldoende bedrijven vinden

Programma sluit aan op belevingswereld van de 
leerlingen

Verwachtingen managen school en bedrijf





Evaluatie bedrijven



Alles is naar wens verlopen, waren weer leuke groepen.
Geen bijzonderheden, ik ben helemaal vergeten foto's te maken sorry,
Hampshire Hotel Delft Centre

Afgelopen vrijdag hebben we een enorm geslaagde dag gehad met de leerlingen. We kijken alweer uit 
naar volgend jaar.
Jurjen Dikker
Werkse!

Bedankt voor de organisatie!
Wij hebben een super leuke ochtend gehad!
Met vriendelijke groet,
Sabine Hulst

Op het sc-Delfland is alles goed verlopen. De heren van OTIB en mijn leerlingen hebben hun beste 
beentje voor gezet en de leerlingen van groep 8 hadden het erg naar hun zin. Ik zal aan de mensen die 
foto’s hebben gemaakt vragen of zij een paar leuke plaatjes willen delen, zodat jij ook een goed beeld 
krijgt. Wat mij betreft: volgend jaar weer!



Het bezoek bij Festo was een groot succes. De leerlingen hebben kennis gemaakt met pneumatiek, met 
Festo en met toepassingen daarvan in de industrie. Ze hebben een soort speurtocht door onze 
Technologie straat gedaan en daarbij vragen beantwoord over wat ze zagen. Ook hebben ze een 
pneumatische opstelling opgebouwd. De leerlingen waren erg enthousiast, beleeft en geïnteresseerd. Het 
waren twee leuke groepen en de begeleiding door deleraar(en) en begeleiders was ook zoals verwacht. Al 
met al een succesvolle ochtend. Ik heb zelf geen foto’s gemaakt.

A. de Jong Groep/Joost Naaktgeboren: Wij vonden het heel leuk om de groepen leerlingen te 
ontvangen. De leerlingen deden enthousiast mee en vonden het vooral leuk om ook zelf wat te doen. 
In de toekomst staan wij zeker weer open voor een bedrijfsbezoek! Foto’s ontvang ik 
(hopelijk) vandaag van mijn collega.

Uzimet: Het was voor mij de eerste keer om de groepen te ontvangen, ik vond het leuk om te doen, wel 
vond ik het moeilijk te peilen of de kinderen het echt leuk vonden/door machines geïnspireerd worden.
Van beide groepen hebben de leraressen enkele foto’s gemaakt. Helaas hebben we ook met pauzes te 
maken en werken wij met 1 ploeg, waardoor bij de eerste groep veel machines stil stonden.
Mij zou het interessanter zijn voor kinderen die een paar jaar ouder zijn en gericht interesse hebben 
in techniek. Begrijp dat we zoveel mogelijk kinderen enthousiast willen maken voor techniek en dit in een 
vroeg stadium willen stimuleren. Ik ben daarom ook benieuwd naar de feedback van de leerlingen.
Bedankt voor de feedback, goed te horen!. De leerlingen waren zeker enthousiast en de leerkracht kan 
het beste beoordelen of het aansluit bij de kinderen. 



ZF Services: Het was een leuke ochtend. Wij hebben genoten van deze jonge kinderen die spontaan en vrolijk 
zijn. Ze waren geïnteresseerd. Wij hebben er ook weer van geleerd. Bijgaand stuur ik je wat foto’s.
Angela ik vind het super dat je je zo inzet voor deze dag en succes voor volgend jaar.

Laserbeest: Het was een prima ochtend en wij hadden het idee dat de kinderen het ook naar hun zin hadden.

Avalex: Bij ons is het volgens mij heel erg goed gegaan! We hebben een korte introductie gedaan en daarna 
een rondleiding. Na overleg hebben we besloten om daar geen activiteit meer aan toe te voegen; de afvalrace 
die ik had bedacht is lastig te organiseren en gevaarlijk op het terrein. Maar dat leek ook geen probleem, 
omdat we de rondleiding eindigden met het bezoek aan de overlaad en het containerschip wat 
voor de kinderen heel fascinerend was. De begeleiders van de groepen vroegen zelf of de kinderen 
na de rondleiding even hun lunch mochten eten. Gehoorde opmerkingen:
Hoe kan het dat de boot niet zinkt met 32 containers van elk 25 ton erop?
Nu ga ik nooit meer papier bij mijn restafval doen! Ik ving verder nog op dat sommige kinderen denken dat je 
alleen met VMBO-kader of een MBO-opleiding bij een afvalbedrijf kunt werken. Hopelijk hebben we die 
opvatting vandaag een beetje bestreden.

Somnox: Vond het onwijs leuk en ik hoop dat de kinderen er ook enthousiast over waren. Zou graag nog een 
keer alle bedrijven willen noemen in een LinkedIn Post --> zo bereiken we het maximale aantal mensen 
mogelijk!







Scholen evaluatie



Voornamelijk het bedrijf Festo was super gaaf voor de kinderen. Vooral het doegedeelte was leuk en de medewerkers 
waren enorm enthousiast en voorbereid. Bij de Bonte Bouwplaats vond ik het iets minder, maar wel leuk om het 
verschil aan kinderen duidelijk te maken.  

Misschien iets meer doe-activiteiten, dat zou het nog leuker maken! 

Het was ontzettend leuk, maar de concentratie bij het tweede bezoek was moeilijker vast te houden. Een idee zou 
kunnen zijn om twee (meer mag altijd :)) dagen achtereen één workshop per dag te organiseren 

Nee eigenlijk niet. Organisatie was top!  

Het ene bedrijf springt wat beter om met de doe-activiteit dan de ander. Maar het was weer een top ochtend!! 

"TIPS Kerkpolder minder uitleg, meer doen.

TOPS
- Werkse ontvangst top en knap wat ze doen.
- Orthopedie goede ontvangst en veel te doen. "

"Namens de leerlingen:
Het was allemaal erg leuk en het was fijn dat de leerlingen nog wat lekkers kregen. 
Soms wordt er (te) veel informatie achter elkaar verteld, dat is wel lastig. 
De slaaprobot was erg leuk. 
Bij Somnox zouden wel meer activiteiten gedaan mogen worden.  "

Ik vond de bezoeken echt super! We werden gastvrij ontvangen en overal waren ze enthousiast. Het was goed 
afgestemd op de leerlingen en de doe activiteiten vonden de leerlingen erg leuk. 



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

goed zeer goed voldoende niet gemist

Wat was uw algemene indruk van het 
bedrijfsbezoek?

zeer goed goed

Was het bezoek en verhaal afgestemd op het 
niveau van de leerlingen?

goed zeer goed

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

goed zeer goed



Dag van de Techniek heeft als doel leerlingen te 
laten zien en te beleven dat techniek veelzijdig is. 

Is dit doel bereikt deze ochtend?

ja nee

Waar gaat uw voorkeur naar uit:

Leerlingen volgen technische workshops op 1 locatie

Leerlingen gaan op bedri jfsbezoek

alletwee

Heeft het bezoek aan uw verwachting voldaan?

ja nee

Waren de leerlingen voorbereid op het bezoek?

ja nee



Conclusie

De Dag van de Techniek 2019 
was een groot succes. 

Geen bedrijf of school heeft 
zich afgemeld en de leerlingen 
waren goed voorbereid op de 
bezoeken. 

Bedrijven hebben zich 100 % 
ingezet om het bezoek tot een 
succes te maken en dit zien we 
terug in de evaluaties. 
We zijn trots op de 
deelnemende scholen en 
bedrijven!!!



contact

Angela van Zaalen
KEM communicatie
angela@kemcommunicatie.nl
06 - 53 22 14 29

www.bedrijfsbezoek.school
www.kemcommunicatie.nl


