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Workshop Ervaringen uitwisselen – Vicente Quandt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zijn de ervaringen als Techniek Ambassadeur 

 Enigste ervaring is de examengastles geweest. Deze was leuk en een succes. 

Daarnaast nog gejureerd tijdens de zonnebootrace; dit was ook leuk om te doen.  

 Als TA gekoppeld aan basisschool, dit liep goed maar de school heeft de 

samenwerking beëindigd omdat ze zelf een lesprogramma gaan ontwikkelen voor het 

programmeren op de basisschool; waardoor zij denken voldoende aan techniek te 

doen. 

 Nog maar een keer opgeroepen; zou graag wat meer willen doen.  

 Als TA aanwezig geweest tijdens de wetenschapsdag. Hier niet echt namens het 

bedrijf gestaan; meer alleen doe-activiteit laten zien. Was wel druk (± 200 kinders), 

maar wel heel leuk om keer mee te maken.  

 Heeft ± 35 gastlessen gegeven. Gaat goed, je moet wel op taalniveau van de 

leerlingen spreken.  

 Geef liever gastles aan leerlingen die al geïnteresseerd zijn in techniek, dan aan een 

klas waar geen interesse voor techniek is.   

 Basisscholen zijn altijd enthousiast; bij voortgezet onderwijs wordt het al moeilijker. 

 Meeste TA’s geven aan dat ze weinig gevraagd worden; zouden graag meer ingezet 

willen worden. 

 

Wat vind je lastig 

 Het is lastig als er vragen komen hoe het zit met baangarantie. Vindt het moeilijk om 

hier antwoord op te geven. Mogelijk antwoord wat je kan geven is; baangarantie is er 

en is veel groter en breder in techniek. 

 Communicatie met scholen loopt niet zo lekker.  

 Moeilijk om je te presenteren als TA van een bedrijf die op dit moment niet zo goed in 

het nieuws staat.  

 

Behoefte aan ondersteuning 

 Wordt te weinig gevraagd dus moeilijk om dit aan te geven.  

 Richting de scholen wordt er vanuit HvdT weinig gedaan. 



 Misschien wat ondersteuning vanuit het bedrijf; om het bedrijf naar buiten te 

profileren. 

 Techniekcoach van 4 basisscholen; elke leeftijdsgroep vraagt om ander 

techniekprogramma. De  programma’s moeten nu ingevuld worden “knutselen met 

techniek”.  

 

Overige punten/opmerkingen 

 Als TA gewoon zelf school benaderen voor gastles/bedrijfsbezoek. 

 Kinderen zijn altijd bezig met techniek, je moet ze alleen ervan bewust maken. 

 Ervaringen als TA zeker op facebook vermelden. 

 Als TA trots zijn als iemand voor jou vak kiest.  

 Als TA ben je goed in je werk en kan je leerlingen inspireren. 

 Vanuit het bedrijf wordt aangegeven dat er alleen een gastles op een basisschool in 

de regio gegeven mag worden. 

 

 

Workshop Doe-activiteit – Walter Ivens en Carlien Nijdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de drie workshoprondes hebben verschillende Techniek Ambassadeurs in het kort 

verteld en gedemonstreerd welke activiteit zij met de kinderen doen. Hier werd 

enthousiast op gereageerd door de aanwezige Techniek Ambassadeurs. Het werd heel 

duidelijk welke interessante onderwerpen de bedrijven voor de kinderen hebben 

uitgewerkt. Tijdens en naar aanleiding van de presentaties werd gediscussieerd over 

mogelijkheden om de activiteit uit te bouwen, om het onderwerp verder te verdiepen of 

om meer inzicht te krijgen in het onderwerp.  

 

Daarnaast was er speciaal aandacht voor meisjes. Zien we verschil tussen de manier 

waarop meisjes zich gedragen of zich uiten? Er zijn wel verschillen, maar niet bij elk 

bedrijf worden grote verschillen ervaren. Soms helemaal geen, bijvoorbeeld bij de 

jongere kinderen van groep 1-2-3. In het algemeen werd opgemerkt dat vooral meisjes 

het leuk vinden om te kunnen overleggen bij het proefjes doen en dat ze het fijn vinden 



om een zelfgemaakte product mee te mogen nemen naar huis. Alle kinderen vinden het 

fijn om iets te krijgen. Door enkele Techniek Ambassadeurs werd opgemerkt dat meisjes 

vaak de beste inhoudelijke vragen stellen. Er was een prettige, open en constructieve 

sfeer tijdens de drie rondes. 

 

 

Workshop Girlsday – Cocky Booij en Mary Remijnse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de nieuwe site voor de Techniek Ambassadeurs 

https://www.techniekambassadeurszeeland.nl/  – is er sinds kort ook een 

Facebookpagina waar de Techniek Ambassadeurs op de hoogte gehouden worden van 

interessante projecten en activiteiten, vragen kunnen stellen en zelf ervaringen kunnen 

posten. Iedereen wordt gevraagd om hier eens een kijkje te nemen en de pagina te 

liken, zodat ze op de hoogte blijven. https://www.facebook.com/techniekambassadeurs 

 

Vervolgens vertelt Cocky Booij als organisator van de jaarlijkse Girlsday over de 

ervaringen met deze activiteit. De Girlsday is bedoeld om meisjes van 10 tot 15 jaar 

kennis te laten maken met bèta, techniek en ICT. Ze gaan hiervoor op bezoek bij 

technische bedrijven in de regio. Vooral meisjes van het basisonderwijs zijn enthousiast 

en open minded. Het is een grotere uitdaging om de eerste klassen van het voortgezet 

onderwijs te boeien. Een doe-activiteit is erg belangrijk en staat centraal. Het slaat 

vooral aan als de meiden iets gemaakt hebben wat ze mee naar huis kunnen nemen. De 

deelnemende bedrijven laten waar mogelijk vrouwelijke technici uit het bedrijf de meiden 

rondleiden door het bedrijf. Zaken die de meisjes aanspreken zijn onder andere 

internationale aspecten, raakvlakken van techniek en zorg en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Het is belangrijk om de meisjes goed voor te bereiden en 

stapje voor stapje aan te geven wat er zal gaan gebeuren tijdens de Girlsday.  

 

De deelname in Zeeland aan de Girlsday is nog minimaal, vergeleken bij de rest van 

Nederland. Toch zijn er Techniek Ambassadeurs die ervaring hebben met de Girlsday. 

Paree, Eastman, Elocoat en Dow doen al jaren mee aan de activiteit en delen hun 

ervaringen met de groep. Zij doen dit allemaal met een doe-activiteit. Maar niet bij al 

deze bedrijven mogen jonge kinderen op het terrein voor een rondleiding. Een groep 

chemische bedrijven uit Zeeuws Vlaanderen organiseert daarom de Girlsday in Bio Base 

Terneuzen waar de meiden van deelnemende scholen aan de slag gaan met proefjes. 

De vraag rijst wat de school met de jongens moet doen als de meiden op stap gaan. 

Cocky geeft aan dat het belangrijk is voor de meiden dat dit speciaal voor hen wordt 

georganiseerd, dus dat de jongens op school blijven. Dit is nodig voor de meiden om zich 

veilig te voelen, echt mee te doen en alle aandacht te krijgen.  

https://www.techniekambassadeurszeeland.nl/
https://www.facebook.com/techniekambassadeurs


De Techniek Ambassadeurs wordt gevraagd om intern te bespreken of ze als bedrijf 

kunnen deelnemen met Girlsday 2017. Op 18 november 2016 is er een 

informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Een grote Zeeuwse deelname met misschien 

wel een landelijke kickoff in Zeeland zou geweldig zijn! 

 


