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Spreekuur & contactinfo

MKB-Ondernemersadviseurs

Campus Business Center

Jan Tinbergenstraat 270

Inloop zonder afspraak:

Elke vrijdag 09.00-12.00 uur

Nicoline van der Schaft 

E. nicoline@ondernemendtwente.nl

T: 06-22442241 

Gerjan Bremmer

E. gerjan@ondernemendtwente.nl

T: 06-27342087
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Nicoline van der Schaft en Gerjan 

Bremmer worden ingezet namens 

Ondernemend Twente, een 

samenwerking van 24 Twentse 

netwerkorganisaties. Doel? Het 

vertegenwoordigen van ‘de stem 

van de Twentse ondernemer’. 

Je zult maar juf of meester in het basisonderwijs zijn, niets afweten 

van techniek en je er ook niet voor interesseren. Hoe maak je de 

kinderen uit die klas dan warm voor techniek? Of je bent een technisch 

bedrijf en weet alles van je vak, maar je mist voor het onderwijs de 

maatschappelijke inpasbaarheid van techniek in zijn context, zijn 

omgeving. Hoe breng je je technische kennis dan over op kinderen. 

Simpel. Met virtual reality. 

Als MKB-Ondernemersadviseurs mochten 

wij aan de wieg staan van een bijzondere 

samenwerking in Twente tussen drie 

verrassende partijen. Namelijk van een 

bedrijf in virtual reality, TechYourFuture als 

expertisecentrum voor techniekonderwijs 

en Consent als beheerder van alle 

openbare basisscholen in Enschede, 

Oldenzaal, Losser en Dinkelland. 

Hoe zoiets tot stand komt? Eigenlijk door 

onze ogen en oren open te houden. 

Iemand uit ons netwerk kreeg een baan 

bij het bedrijf in virtual reality. Hij vroeg 

om weer eens bij te praten en vertelde 

toen enthousiast over de nieuwe 

techniek en mogelijkheden voor educatie. 

Onmiddellijk borrelde bij ons als adviseur 

het expertisecentrum van TechYourFuture 

op; een club die kinderen liefst al in de 

peuterspeelzaal kennis laat maken met 

techniek. Wat zou het mooi zijn als we die 

twee…

Natuurlijk brachten we deze partijen met 

elkaar in contact. Op hun beurt kwam 

TechYourFuture op het idee oom uit hun 

netwerk Consent er bij te betrekken. Drie 

gesprekken verder was de samenwerking 

tussen de drie organisaties een feit. En 

nu? Nu wordt er druk gewerkt aan een 

reality-app voor een educatief technisch 

onderwijsprogramma. Dus… misschien 

krijgen ook uw kinderen binnenkort wel 

de smaak van techniek te pakken dankzij 

3D-beelden in de klas.

Zonder eigen  
kennis kinderen  
techniek leren?!
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