
‘Een prinsesje kan ook 
technicus worden’
De Julianaschool in Winterswijk heeft al 

eens meegedaan. Directeur Jolanda te 

Winkel: “Wij deden mee omdat we het 

heel belangrijk vinden dat kinderen al jong 

met techniek in aanraking komen. Er is een 

onderwaardering voor technische beroepen 

en dat is zó jammer. We zijn allemaal 

afhankelijk van technici. Als mijn wasmachine 

kapot is, ben ik ongeloofl ijk blij dat iemand 

hem kan repareren. Veel ouders zien hun 

kind het liefst naar het hbo of de universiteit 

gaan. Ik zie echter genoeg leerlingen die 

moeite hebben met rekenen en taal, maar 

die heel handig zijn. Af en toe laat ik ze 

een klusje doen: daar zijn ze steengoed 

in, dus genieten ze. Gun kinderen zulke 

succeservaringen en laat ze naar het vmbo 

en technische mbo gaan als ze daar plezier in 

hebben en er tot hun recht komen! Meisjes 

en techniek? 

Laatst zei een kleuter tegen mij dat ze later 

prinses wil worden. Prachtig, dat hoort bij die 

leeftijd. Tegelijk staan jonge kinderen heel 

open, ze willen de wereld ontdekken. Breng 

techniek dus naar het kind, zeker ook naar 

meisjes, laat ze eraan voelen en ruiken. 

Dat gebeurt tijdens de Week van de 

Techniek!” 

‘Haal jonge kinderen binnen je 
bedrijfsmuren’
Jurgen van Ast, lid Thematafel Onderwijs 

& Arbeidsmarkt en directeur van Settle BV: 

“Voor de BV Nederland is techniek van groot 

belang. Technische opleidingen en beroepen 

zijn er op alle niveaus en in enorm veel 

richtingen. En de Achterhoek staat bol van 

de prachtige maakbedrijven. Veel daarvan 

investeren in de jeugd door hun bedrijf open 

te stellen, of bezoeken zelf scholen. Je kunt 

als bedrijf niet vroeg genoeg beginnen om 

contact te leggen met kinderen en ze laten 

zien dat techniek niet ‘moeilijk en vies’ is, 

maar leuk en uitdagend. Dat het dagelijks 

leven er makkelijker en mooier door wordt. 

Als kinderen nu al in aanraking komen 

met techniek bij Achterhoekse bedrijven, 

zullen ze eerder voor een technische 

vervolgopleiding kiezen. En als ze klaar zijn 

met hun studie, weten ze in ieder geval 

dat ze in de Achterhoek een mooie baan 

kunnen vinden. De week van de Techniek 

helpt bovendien om het aandeel vrouwen 

in technische beroepen te vergroten, dat 

is hard nodig. Gemiddeld zijn ze hoger 

opgeleid dan jongens. Dus meiden, maak die 

inhaalslag, kies voor techniek!”

Wij zijn 8RHK ambassadeurs: 

Achterhoekse ondernemers, 

maatschappelijke organisaties en 

overheid. Eén van onze speerpunten is 

het opleiden, behouden & aantrekken van 

technische talenten voor de Achterhoek. 

Ga naar 8rhk.nl.

Week van de 
Techniek op 
17 scholen in 
Berkelland Programma

• Groep 8: Een moderne workshop 
voor een oud ambacht. Kinderen 
gaan een sleutelhanger smeden.

• Groepen 6 en 7: Gekke professoren 
nemen de kids mee in de wereld van 
wetenschap en techniek.

• Groepen 4 en 5: Robotrace. Wie 
programmeert het snelst de robot?

• Groep 3: Het handige poppetje 
Photon heeft met zijn ruimteschip 
een crash gemaakt en is de kluts 
kwijt. De kinderen helpen hem 
zodat hij alles weer kan. 

• Groepen 1 en 2: ‘Beeldenbrekers’. 
We verrassen kleuters door het 
omgooien van traditionele rollen: 
er zijn ook vrouwelijke piloten en 
brandweerkrachten. 

Week van de Techniek en Techniekdag
De Techniekdag voor kinderen tot 12 jaar bestaat al ruim twintig jaar in de Achterhoek 
en is uitgegroeid tot de grootste in Gelderland. Tijdens de laatste editie deden ruim 
zeventig bedrijven mee en kwamen er ruim 2.000 bezoekertjes op af. Sinds zes jaar 
is er nu ook de Week van de Techniek, georganiseerd door 8RHK ambassadeurs; 
alle basisscholen in een gemeente krijgen dan een compleet techniekprogramma 
aangeboden. De Techniekdag is de afsluiting van deze Week van de Techniek. Door 
Corona kon ook dit jaar de Techniekdag helaas niet doorgaan. Maar … de Week van 
de Techniek gaat wel door! De volgende Techniekdag is op 9 april 2022 bij Kramp 
in Varsseveld, en de Week van de Techniek 2022 vindt voorafgaand plaats op alle 
basisscholen in Oude IJsselstreek. Aanmelden voor deze Techniekdag kan al! 
Kijk op www.techniekdag.nl/aanmeldformulier.

Van smeden tot een gekke 
professor tot een robotrace en 
een gecrasht ruimteschip! 
8RHK ambassadeurs organiseert bij maar liefst 17 basisscholen in Berkel-
land een week vol leuke en uitdagende lessen en opdrachten. Ruim 1.400 
leerlingen gaan tijdens schooluren snuffelen aan techniek. In verschillen-
de praktijklessen ervaren ze dat techniek hartstikke leuk is en oplossin-
gen biedt voor allerlei vragen en problemen.   


