
 Zo’n muurtje goed 
metselen vraagt echt 
om de juiste techniek.

 Zo’n vrachtwagen bij 
Bolk Transport is een 
flink gevaarte.

...en  dan solderen bij ACTronics.

 Eerst instructies...

Annemarie Heuvel
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Onderwijs en bedrijfsleven goed op 

elkaar laten aansluiten – in Almelo 

weten ze hoe dat werkt als het 

gaat om techniek. Alle drie de vm-

bo-scholen, vrijwel alle basisscholen 

en tientallen bedrijven werken 

hiervoor al acht jaar samen in de 

Week van de Techniek. Annemarie 

Heuvel coördineert deze week. “Elke 

basisschool moet in 2020 weten-

schap en technologie stevig in het 

lesprogramma hebben. Daar helpen 

we met de Week van de Techniek 

aan mee.” Hoe dat in z’n werk gaat? 

“Voor de zomervakantie krijgen de 

basisscholen een lesbrief met een 

thema. Van daaruit ontwerpen en 

bouwen de leerkrachten en kinderen 

een werkstuk.” In 2017 was dat 

bijvoorbeeld een knikkerbaan.

Spaarvarkens en windmolens

Voor de feitelijke techniekweek 

kiezen scholen een van de deelne-

mende bedrijven om te bezoeken. 

“De leerkracht bereidt ze voor op het 

bezoek. En in het bedrijf zelf krijgen 

ze een rondleiding en mogen ze 

onder begeleiding iets maken.” De 

bedrijven houden het daarbij lekker 

toegankelijk, zo blijkt. “Bij Enrichment 

Technology maken leerlingen 

bijvoorbeeld een windmolentje en bij 

VDL ETG Almelo een olifant van me-

taal. Verderop zet Pentas kinderen 

aan het werk met een spaarvarken. 

En bij ACTronics solderen ze erop los.”

Wat doet u…?

Bedrijven reageren volgens Heuvel 

heel positief. “Het enthousiasme, 

de openheid en het pure van de 

kinderen spreekt hen enorm aan. De 

leerlingen zijn nog heel onbevangen 

en stellen mooie vragen. Zoals een 

jongetje dat aan een directeur vroeg: 

‘Meneer, wat doet ú de hele dag?’ 

Dat soort vragen stellen grote men-

sen nooit.”

Spreekwoordelijke zaadjes

De week sluit af met een open 

avond. De drie Almelose vmbo’s 

presenteren hier hun technische en 

science-opleidingen. En bedrijven 

informeren ouders en leerlingen 

dan over de carrièremogelijkheden 

binnen hun organisatie en over de 

opleidingen die hiervoor nodig zijn. 

Ook laten alle basisscholen deze 

avond het themawerkstuk zien dat 

ze op school maakten. De school die 

de opdracht het beste uitvoerde, wint 

een prijs. “Met deze aanpak planten 

Hoe werken we aan de medewerkers van de toekomst? 
Door jongeren zo vroeg mogelijk op die toekomst voor te 
bereiden. Tal van onderwijsorganisaties springen hierop in. 
Ook op andere plekken vinden hiervoor prachtige initiatieven 
plaats. In elke editie van Twentevisie zetten we er eentje in 
de spotlight. Dit keer: de Week van de Techniek Almelo.

Techniekzaadjes 
planten met knikkerbaan 
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1. Wat: Week van de Techniek Almelo

2. Thema: stimuleren techniek en science

3. Wanneer: eind oktober/begin november 

4. Voor wie: Groep 7 en 8 basisscholen

5. Aantal deelnemers bedrijven: circa 30

6. Aantal deelnemers jeugd: circa 1000 

WAT & HOE

we de zaadjes bij kinderen om techniek leuk te vinden. 

En als je technisch werk kiest omdat je er plezier in hebt, 

word je er goed in.”

Wie volgt…?

De bedenkers achter de week zijn IKT-Kring Almelo en 

gemeente Almelo. Dit jaar werkt ‘de week’ samen met 

Ontdek High Tech (27 t/m 29 september) dat jongeren wil 

interesseren voor techniek. “Samen zetten we techniek nog 

beter op de kaart en laten we zien hoe leuk werken hierin 

is.” Heuvel nodigt belangstellende bedrijven uit Almelo dan 

ook van harte uit zich te melden voor deelname aan de 

Week van de Techniek (a.heuvel@topsportconnect.nl).

‘Met deze aanpak 
planten we de zaadjes 

bij kinderen om techniek 
leuk te vinden’ 


