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Aanleiding 
 
Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven 
en lokale overheid om structurele samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te 
bevorderen. Men wil gezamenlijk actie ondernemen om de belangstelling voor het 
technisch onderwijs te vergroten, de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te 
optimaliseren en het innovatieve karakter van de sector in de regio groot-woerden 
versterken.  
Het Woerdens Techniek Talent kent twee werkgroepen die nadere invulling geven aan 
de doelstellingen van het Woerdens Techniek Talent.  
 
 
Doelstelling werkgroep werving en promotie  
Gezamenlijk een krachtige impuls geven aan (de promotie van) de (innovatieve) 
technieksector. 
Het ontwikkelen van aansprekende activiteiten voor de doelgroep jongeren (al) vanaf 10 
jaar. Daarnaast gericht aandacht geven aan de lopende initiatieven van het Woerdens 
Techniek Talent. Zo zal de belangstelling voor techniek in de regio Woerden naar 
verwachting sterk toenemen. 
 
Dit speerpunt leidt tot uitwerking van de volgende thema’s: 
1. Gerichte promotie voor groepen 7 en 8 basisonderwijs en hun ouders. 
2. Gerichte promotie op keuzemomenten voor leerlingen VMBO. 
3. Gerichte promotie op keuzemomenten voor leerlingen HAVO/VWO 
4. Algemene imagoverbetering bij de Woerdense, Oudewaterse en Montfoortse 

bevolking door actualiseren van bestaande beroepsbeelden rond techniek. 
5. Presentatie vrouwelijke rolmodellen.  
6. Promotie van het “merk” Woerdens Techniek Talent 
7. Actieve promotie onder studenten middelbaar en hoger beroepsonderwijs 

(nieuw) 
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Voorgenomen activiteiten 
 
De activiteiten van Stichting Woerdens Techniek Talent bestaan voornamelijk uit het 
promoten van het leren en werken in de techniek in meest ruime zin. Het versterken van 
de aansluiting tussen techniekonderwijs en de regionale arbeidsmarkt, hierbij maken we 
onderscheidt in activiteiten gericht op primair onderwijs en VO onderwijs.  
 
Primair onderwijs. Men wil de nadruk leggen op activiteiten voor leerlingen in groep 7 
(leeftijd ca. 11 jaar) omdat in groep 8 het keuzemoment voor een vervolgopleiding vroeg 
in het schooljaar ligt en uit ervaring blijkt dat het lesprogramma weinig mogelijkheden 
meer toelaat voor aanvullende lesinhoud.  
 
Groepen 7 en 8 
Aanbieden van een Techniek 3-daagse op 5, 6 en 7 november. 
Mogelijke locaties zoeken we na de zomervakantie (bijv. Sluisgebouw, Den Oudsten 
terrein of Oude hal Praxis).  
 
Locatie eisen: 
- Minimaal 2.500m2 
- Verwarmde locatie 
- Veilige aanrij route 
- Voldoende parkeergelegenheid 
 
Tijdens de Techniek 3-daagse maken leerlingen basisonderwijs (groepen 7 en 8) en 
tweedeklassers VMBO, onder begeleiding van vakspecialisten kennis met een scala aan 
techniektoepassingen. Voor de organisatie wordt een externe projectleider 
aangetrokken. De werkgevers hebben een enthousiasmerende rol in de werving van 
deelnemende basisscholen, en dragen actief bij door middel van het aanbieden van 
materialen, het ontwikkelen van workshops en begeleiding tijdens de techniek 3 daagse. 
 
 
VMBO/HAVO/VWO 
Aanbieden een Techniekdag specifiek voor het VMBO, HAVO en VWO onderwijs voor 
klas 2, 3 en 4 in de periode februari, maart en april 2020. Voor de organisatie wordt een 
externe projectleider aangetrokken. De werkgevers hebben een enthousiasmerende rol 
in de werving van deelnemende VO-scholen. De techniekbedrijven dragen actief bij door 
middel van het aanbieden van gastlessen of ze ontwikkelen workshops, leveren de 
benodigde materialen en begeleiding. Waar mogelijk brengen de leerlingen een 
bedrijfsbezoek op locatie en krijgen daar informatie en een activiteit aangeboden.  
 
 
Promotie techniek op keuzemomenten voortgezet onderwijs 
Gezien de brede behoefte aan toekomstig technisch personeel worden de 
promotieactiviteiten van WTT uitgebreid met promotie rond alle keuzemomenten voor 
leerlingen in het voortgezet onderwijs. Momenteel wordt onderzocht in welke periode in 
het onderwijs de keuzes gemaakt worden. stWTT wil actief voorlichting geven en 
techniek promoten tijdens bijvoorbeeld open dagen en voorlichtingsavonden. Middels  
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een zgn. Routekaart wil WTT ook op de website zichtbaar maken welke scholingsroutes 
kunnen leiden naar technische beroepen. Tijdens de Techniek 3-daagse zal voor deze 
doelgroep wederom een open middag of avond worden georganiseerd, waarbij 
leerlingen, docenten en ouders welkom zijn. 
 
 
Kettingreactie tijdens Woerdense Vakantie Week 
De werkgroep wil ook dit jaar de druk bezochte jaarlijkse vakantieweek aangrijpen om 
techniek en technologie voor het voetlicht te brengen. Na het bescheiden succes van 
vorig jaar is de activiteit van WTT opgenomen in het officiële programma van de 
Woerdense Vakantie Week. Kinderen verzamelen zich om 09.30 uur op het 
evenementenveld. De opdracht bestaat eruit, dat zij uit het overgebleven materiaal van 
de rommelmarkt een werkend product maken. De werkgroep zal partijen benaderen om 
aanvullend reserve-onderdelen aan te leveren. 
 
Een wedstrijdelement is cruciaal. Er zijn diverse mogelijkheden om dit te realiseren: 

o Kleine wedstrijd in teamverband, aan het einde van de dag een winnaar. (bijv. 
iets zo snel mogelijk monteren en werkend krijgen) 

o Teams maken iets wat op elkaar aan te sluiten is. Aan het einde van de dag 
ontstaat er een werkend geheel wat gedemonstreerd wordt. 

 
Werving op basisscholen en naschoolse opvang in de regio vindt plaats voor de 
zomervakantie. Aanmelden is noodzakelijk.  
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Communicatie en online media 
 
 
Website woerdenstechniektalent.nl met nieuwsbrief, facebook, Linkedin en instagram 
De werkgroep onderhoudt de website, levert input voor nieuwsbrieven en schrijft de 
nieuwsbrieven en deze zijn op gericht op de partners van het WTT, Woerdense jeugd, 
ouders / begeleiders en de leerkrachten van basisscholen (bovenbouw). Deze kan ook 
worden benut voor informatie die in de hieraan gekoppelde nieuwsbrief is vermeld. 
 
De werkgroep deelt alle activiteiten op social media en heeft doel om het bereik van dit 
medium te vergroten.  
 
Evenementen staan centraal, daarnaast vinden de bezoekers er: 

o Foto’s van evenementen 
o Filmpjes van evenementen en van beroepen 
o Opleidingsmogelijkheden (link) 
o De menukaart (keuzemogelijkheden voor excursies) 
o Routekaart (schema van opleidingsmogelijkheden) 
o Spelletjes 
o Rolmodellen, profielen 
o Succesverhalen van het WTT 

 
Tegelijk met de website wordt een huisstijl verder ontwikkeld. 
 
Onderzocht wordt of de site gedeeltelijk beheerd kan worden door leerlingen van het 
voortgezet onderwijs. D.m.v. een zgn. maatschappelijke stage worden ook deze 
leerlingen met techniek in contact gebracht. 
 
Rolmodellen 
Om de betrokkenheid en interesse van vrouwen in de techniek te vergroten, wordt 
actief gezocht naar rolmodellen. Vrouwen die werkzaam zijn in de techniek en hun 
positieve ervaringen willen delen. Door aanwezigheid bij voorlichtingsdagen en via de 
website zullen we laten zien dat techniek en technische beroepen niet voorbehouden 
zijn aan mannen. Door een macro te verspreiden onder de deelnemende bedrijven 
kunnen actieve vrouwen in de techniek zich presenteren op de website. 
 
Het “merk” Woerdens Techniek Talent 
Om draagkracht te krijgen èn om de doelgroepen meer bekend te maken met het WTT 
zal de werkgroep in 2019/20 activiteiten en promotiemateriaal ontwikkelen om het 
WTT, haar invloed en haar deelnemers, meer zichtbaar te maken. We denken aan 
promotiemateriaal in de technieklokalen van de scholen, aanwezigheid op open dagen 
en,of een logo / schildje  t.b.v. websites en pand deelnemende bedrijven.  
 
Actieve promotie onder studenten middelbaar en hoger beroepsonderwijs (nieuw) 
Nieuw in het activiteitenprogramma is het actief benaderen van studenten in het 
voortgezet onderwijs. Om ook de instroom onder middelbaar en hoger opgeleide 
mensen in de technische sectoren te bevorderen zullen er meer promotionele  
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activiteiten ontwikkeld en actiever voorlichting aangeboden worden. Ook hier zullen we 
samenwerken met de diverse onderwijsinstellingen en overheid. 
 
 
Partners werkgroep  
 

x ABS Ad de Goey autoschade 
x Isero IJzerwaren 
x Minkema College 
x ROC Midden Nederland 
x mboRijnland 
x Van den Pol Elektrotechniek 
x BLR Bimon Klimaatbeheersing 

 
 
 
Begroting en besteeding van de werkgroep 
 
De werkgroep komt zes keer per jaar bijeen. Deze ureninzet wordt om niet ingebracht.  
 
Per voorgenomen activiteit wordt een totale urenraming gemaakt en daarnaast de 
hoogte van eventuele out-of-pocket kosten opgenomen. 
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Financiën Woerdens Techniek Talent 
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Toelichting op de begroting 
De te verwachten resterende gelden op basis van deze begroting, krijgen de bestemming 
reservering project techniek promotie schooljaar 2020/2021.  
 
 
 
Het bestuur van de stichting bestaat in 2019/2020 uit de volgende personen: 
 

- P.J. Oosterlaken (voorzitter) 
- A.M. Kromwijk (penningmeester) 
- A.C. de Goeij (secretaris) 
- P.J.I. van Mil-Verburg 

 
De bestuursleden zijn onbezoldigd en de stichting heeft geen personeel in dienst.  
Twee maandelijks komen de bestuursleden bijeen. 
 
Contactgegevens: 
 
Stichting Woerdens Techniek Talent 
p/a Schrijverspad 11 
3446 ZW  WOERDEN 
info@woerdenstechniektalent.nl 
www.woerdenstechniektalent.nl 
 
 
Stichting Woerdens Techniek Talent is ingeschreven bij het handelsregister onder 
nummer 51495384 
 


