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Vooraf

Afgelopen april namen de ministers 

Kamp en Bussemaker en staatssecre-

taris Dekker het geactualiseerde 

Techniekpact 2020 in ontvangst van 

Doekle Terpstra, aanjager van het 

Techniekpact. Tijdens het vorige Tech-

niekpact zijn absoluut veel resultaten 

geboekt, maar klaar zijn we zeker 

niet. Vandaar dat Terpstra door wil tot 

2020. Wat mij betreft een must. 

Op basis van het nieuwe landelijke 

pact maakte Landsdeel Oost opnieuw 

een eigen versie en dat is weer de 

basis voor ons Techniekpact 

Stedendriehoek 2020. Uiteraard doen 

wij in onze regio de komende jaren 

graag mee aan de uitvoering daarvan. 

De te lage instroom in de techniek 

blijft een probleem, net als het tekort 

aan leerkrachten en docenten tech-

niek, trouwens. In deze TechniProf 

alvast een eerste doorkijkje richting 

2020, maar vooral ook een terugblik. 

In deze special zetten we onze activite-

iten en resultaten in 2014, 2015 en 2016 

op een rij. Op die mooie basis bouwen 

wij graag door de komende jaren.

Pieter Mulder

voorzitter Platform Techniek Stedendriehoek

Vanuit het Techniekpact Stedendriehoek 2014 - 2016 voerde Platform Techniek 

Stedendriehoek de afgelopen jaren zeven projecten uit. Hoe gaan we verder 

richting 2020?

Veel bereikt, maar 
techniekpromotie 
blijft urgent

Techniekpact Oost zette de afgelopen 

jaren in op kiezen voor techniek, leren 

in de techniek en werken in de techniek. 

Acht regio’s in Overijssel en Gelderland 

– samen Landsdeel Oost – voerden tal 

van projecten en activiteiten uit. Zo ook 

de Stedendriehoek. Platform Techniek 

Stedendriehoek is één van de (mede)

uitvoerders van zeven projecten uit het 

Techniekpact Stedendriehoek. Met suc-

ces: vrijwel alle doelstellingen werden 

gehaald. Gelukkig zien we in de Steden-

driehoek ook een licht stijgende instroom 

in technische opleidingen in het (v)mbo. 

Maar dat is nog lang niet genoeg …

DOeLSTeLLIng BLIjfT geLIjK
In het vorige Techniekpact was een 

stijging van 40 procent instroom in bèta-

technische studies afgesproken. Helaas 

halen wij die doelstelling in Landsdeel 

Oost nog niet.

Wel is in Overijssel een lichte groei van 

de instroom zichtbaar. In Gelderland 

kiezen havo- en vwo-leerlingen vaker voor 

techniek en is de instroom in ‘technisch’ 

hbo en wetenschappelijk onderwijs hoger 

geworden. Kijkend naar heel Landsdeel 

Oost is de instroom in vmbo en mbo 

nauwelijks gestegen.

Het tekort aan technisch geschoold 

personeel wordt niet minder. Daarom 

blijft focus op een hogere instroom in 

technische opleidingen urgent. 

De landelijke doelstelling voor 2020 blijft 

daarom: 4 van de 10 jongeren kiezen een 

bèta-technische studie.

AcTIeS 2020
Net als vorige keer heeft Landsdeel Oost 

een eigen plan gemaakt, op basis van het 

landelijke Techniekpact. Techniekpact 

Oost 2020 focust op een aantal priori-

teiten (zie kader) en acties. Die variëren 

van een Provinciaal Investeringsfonds 

Techniek voor samenwerkingsverbanden 

onderwijs en bedrijfsleven, tot meer ICT 

in het primair onderwijs en vergroting van 

ICT-vaardigheden in bestaande beroe-

pen. Ook het opleiden en professionali-

seren van leerkrachten krijgt aandacht, 

net als speciale aandacht voor Zorg & 

Technologie.

Voor extra instroom in de procestech-

nologie staat de regio Stedendriehoek 

specifiek benoemd als één van de actie-

verantwoordelijken. Zo zijn veel meer 

concrete acties benoemd, die de basis 

vormen voor het maken van de regionale 

plannen/techniekpacten. Het Techniek-

pact Stedendriehoek 2020 verschijnt na 

de zomer.

- Lees de Notitie doorontwikkeling Tech-

niekpact Oost 2020 op www.pts3h.nl.

- Zodra het Techniekpact Steden-

driehoek 2020 klaar is, is die hier te 

downloaden.

- Zie verderop in deze special de resul-

taten van onze Techniekpactprojecten 

2014 - 2016!
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Overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen in de regio ontvangen twee tot drie 

keer per jaar de TechniProf. Hierin meldt Platform Techniek Stedendriehoek actuele 

ontwikkelingen en achtergronden bij het ‘technieknieuws’ in de regio.

Doorontwikkeling Techniekpact 
Stedendriehoek 2020

• meer instroom in technische opleidingen

• werking Techniekpact intensiveren: aansluiting in de onderwijsketen, gedeeld 

eigenaarschap onderwijs en bedrijfsleven, et cetera

• financiering van de samenwerkingsketen (niet van ‘projecten’) en professionali-

sering leerkrachten in primair en voortgezet onderwijs

• maximale arbeidsmobiliteit naar technische beroepen en scholing (leven lang 

leren, om- en bijscholing)

• meer gekwalificeerd personeel in het bedrijfsleven door gerichte werving in 

diverse (nieuwe) doelgroepen

• het tekort aan docenten in technische vakken aanpakken door werving en binding 

huidige docenten

Bij de uitvoering van deze opgaven sluiten provincies en de uitvoerders van de regionale 

Techniekpacten aan bij bestaande landelijke en regionale (sector)programma’s en netwerken.

Techniekpact Oost 2020: 
prioriteiten

Special 
reSultaten tot en met 

2016 en vooruitblik 2020

Techniekpact Stedendriehoek 
2020 in de maak

Afgeleid van Techniekpact Oost 2020 is 

een Techniekpact Stedendriehoek 2020 

in de maak. Brancheclusters van Platform 

Techniek Stedendriehoek leverden daar-

voor hun input. Ook zijn de uitkomsten 

van het onderzoek dat coördinator Jan 

Haverkamp deed naar de toekomst van 

het platform meegenomen. Stakeholders 

uit overheden, onderwijs, ondernemers 

en netwerkpartners gaven hun visie op 

de toekomstige rol van Platform Techniek 

Stedendriehoek. Eén van de conclu-

sies: de invoering van wetenschap en 

technologie in het basisonderwijs vraagt 

veel ondersteuning van het platform en 

promotionele activiteiten en goede voor-

lichtingen blijven cruciaal de komende 

jaren.

- Ook ideeën voor het Techniekpact 

Stedendriehoek 2020? Mail die naar 

Jan Haverkamp, j.haverkamp@pts3h.nl Platform Techniek Stedendriehoek 

realiseerde afgelopen periode ook een 

digitaal platform: www.ptsh3.nl. 

Hierop vind je ook de komende jaren info 

over de lokale platforms techniek.

Website 
              actief!

Platform Techniek Stedendriehoek is ook actief op Facebook. Volg ons 

en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Zo zijn tijdens de Week 

van de Techniek altijd veel nieuwe foto’s en updates te zien.
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Resultaten projecten Techniekpact Stedendriehoek 2014-2016
Resultaten en activiteiten 2014-2016

Platform Techniek Stedendriehoek tekende voor de (mede)uitvoering van zeven projecten uit het Techniekpact Stedendriehoek 2014 – 2016. Wat is de afgelopen jaren bereikt?

Techniek is leuk en is overal! Dat ontdek-

ken vmbo-leerlingen in Apeldoorn tijdens 

de Tour de Techniek. Platform Techniek 

Apeldoorn gooide het een aantal jaren 

geleden over een andere boeg. Na advies 

van projectleider Joep Hendriks van het 

Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor 

het Technisch Installatie Bedrijf veran-

derde het platform de opzet. Leerlingen 

bezoeken nu jaarlijks een aansprekende 

organisatie – denk aan Schouwburg 

Orpheus, De Apenheul of een waterzui-

veringsinstallatie – en ontdekken daar de 

techniek achter de schermen. In Deventer 

en Zutphen gaan leerlingen tijdens de 

Tour de Techniek op bezoek bij een 

techniekbedrijf. Deze platforms denken 

na over een andere opzet.

Basisscholen ondersteunen bij de 

invoering van wetenschap en techno-

logie. Dat is het doel van Technodisco-

very in Apeldoorn. Op 6 juni kwamen de 

eerste leerlingen van twee Apeldoornse 

basisscholen naar deze innovatieve 

techniekontdekplek bij AREA 055 op het 

Zwitsalterrein. Zij gingen aan de slag met 

energievraagstukken. Ter voorbereiding 

ontvingen de scholen een lesbrief. Pabo-

studenten van Saxion waren betrokken bij 

de ontwikkeling daarvan en ondersteun-

den de leerkrachten bij de voorberei-

dende lessen.

Zo snijdt het mes dus aan veel kanten: 

Pabostudenten gaan ‘techniek’ heel 

gewoon vinden, leerlingen maken kennis 

met ontdekkend en ontwerpend leren en 

scholen kunnen terecht in een uitda-

gende leeromgeving, met materialen en 

machines uit de echte techniekwereld.

Platform Techniek Stedendriehoek stond 

mede aan de basis van Technodiscovery, 

samen met andere partners in overheid, 

onderwijs en bedrijfsleven. 

Via een pilot doen we nu ervaring op met 

Technodiscovery. Inmiddels is er ook in 

Deventer interesse voor een soortgelijke 

techniekontdekplaats: Platform Techniek 

Stedendriehoek ondersteunt bij de ver-

dere planvorming.

Techniek is volop in ontwikkeling en dat betekent dat docenten ook mee moeten veran-

deren. Waar kun je beter zien hoe het er in de praktijk aan toegaat dan in bedrijven zelf? 

Precies! Daarom draait in Overijssel en Gelderland het Sluisproject, met ook docenten-

stages. Docenten techniek uit het vmbo en mbo gaan de werkvloer op bij bedrijven 

in de regio. Daarna kunnen zij hun ervaringen inbrengen in hun lessen en leerlingen 

enthousiast houden voor techniek. Bijkomend voordeel: onderwijs en bedrijfsleven 

weten elkaar steeds beter te vinden. Op dit moment wordt er gewerkt aan een uit-

breiding van deze activiteit: ook havo- en vwo-docenten gaan dan op stage.

Tour de 
Techniek

Technodiscovery 

PTS3H ondersteunt lokale platforms 
en stimuleert innovatie

PTS3H initieert, faciliteert en organiseert

PTS3H brengt onderwijs en bedrijfsleven samen PTS3H 

Vanaf 2016 zoeken Technasium en PTS3H 

verbinding met Cleantech Regio Steden-

driehoek, door typische ‘Cleantechop-

drachten’ aan te bieden.

Technodiscovery Apeldoorn
 2014-2015* 2015-2016

Aantal scholen 4 4

Aantal leerlingen 82 86

*  In 2014-2015 draaiden we in de Energiefabriek in Apeldoorn de voorloper van de pilot  

Technodiscovery.

Ondersteuning primair onderwijs
Apeldoorn 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Scholen bezocht 10 14 18

Deelnemende leerlingen 238 385 435

Deventer 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Scholen bezocht   6

Deelnemende leerlingen   145

Zutphen 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Scholen bezocht 12 18 12

Deelnemende leerlingen 264 432 215

Wielerevenement Giro ‘d Italia ging 

in 2016 in Apeldoorn van start. 

Daar werden heel wat evenementen 

aan gekoppeld. Zo ook het KWTGirO 

talententraject, om basisscholen en 

de onderbouw van het voortgezet 

onderwijs enthousiast te krijgen voor 

Wetenschap & Technologie.

Met steun van Giro Gelderland, 

Platform Techniek Apeldoorn, 

Talentennetwerk primair en voort-

gezet onderwijs, kon een speciaal 

Giro-pakket worden gemaakt. 

De ingrediënten: filmpjes, lesbrie-

ven en opdrachten over de fiets en 

fietstechniek, (top)sport en voeding, 

muziek(instrumenten) en reclame 

spoorden circa 600 leerlingen aan 

om ontwerpend en onderzoekend 

te leren. Leerlingen maakten ook 

een expositie in museum Coda: 

bouwwerken, filmpjes en digitale 

presentaties. Zo kon techniek mooi 

meeliften op de Giro.

Techniek ook 
in de Giro

f

Techniekambassadeurs 
op pad in Zutphen

Vier dinsdagmiddagen per jaar komen leerlingen naar het Stedelijk Vakcollege 

in Zutphen en doen mee met de techniekcarrousel. Zij maken kennis met de 

bouw, installatietechniek, grafische media en voertuigentechniek. In de vier 

jaar tijd dat dit initiatief draait is het enorm populair geworden: inmiddels 

doen 140 kinderen mee! Platform Techniek Stedendriehoek ondersteunde het 

initiatief vanaf de start.

Acht gepensioneerde ‘techneuten’ 

zetten hun beste vrijwillige beentje 

voor en geven technieklessen op 

Zutphense basisscholen. Zo onder-

steunen zij de leerkrachten. Jaarlijks 

doen de techniekvrijwilligers circa 

twintig basisscholen aan. Platform 

Techniek Stedendriehoek steunt dit 

initiatief met materialen.

Techniekmiddagen 
Zutphen populair

Doelstelling Techniekpact Steden-

driehoek: 10 procent groei aantal 

deelnemende vmbo-leerlingen aan 

Tour de Techniek en Techniek in 

bedrijf.

Doelstelling Techniekpact Stedendrie-

hoek: Technodiscovery heeft binnen 

drie jaar een erkende en vaste plaats 

in de Stedendriehoek.

Doelstelling Techniekpact Stedendriehoek: elk 

schooljaar gaan vier vmbo-docenten en vier mbo-

docenten op stage. Deze doelstelling is voor het 

mbo gehaald. Dat is niet zo voor het vmbo, dat veel 

minder nascholingstijd heeft dan het mbo.

Professionalisering 
docenten 
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Resultaten projecten Techniekpact Stedendriehoek 2014-2016
Resultaten en activiteiten 2014-2016

Platform Techniek Stedendriehoek tekende voor de (mede)uitvoering van zeven projecten uit het Techniekpact Stedendriehoek 2014 – 2016. Wat is de afgelopen jaren bereikt?

In navolging van Epe koos Deventer voor een nieuwe opzet van de 

Week van de Techniek 2015-2016. Doel: de impact voor leerlingen en 

leerkrachten vergroten. Nieuw: een lesbrief ter voorbereiding, een 

gastles, een bedrijfsbezoek en de mogelijkheid om ook een werkstuk 

in te dienen voor een prijsvraag. Wat bleef is een dagdeel techniek in 

de Lebuïnuskerk, met techniekproefjes, een film en een werkstukje 

maken.

De vernieuwde opzet is geëvalueerd. Scholen zijn heel tevreden. 

Leerlingen zijn intensiever bezig met techniek en maken kennis met 

diverse beroepen in de techniek. Leerkrachten ontdekken hoe je 

wetenschap en technologie kunt integreren in het onderwijs. 

Wel deden minder scholen mee met deze nieuwe opzet. De reden: 

tijdgebrek om aan alle onderdeel deel te nemen.

Leerlingen uit het derde jaar in het vmbo gaan op bedrijfsbezoek: dat is de formule van 

Techniek in bedrijf. Deze activiteit is op verzoek van het regionale bedrijfsleven een 

aanvulling op de Tour de Techniek. Terwijl de tweedejaars techniek heel ‘algemeen’ 

ontdekken, gaan de derdejaars heel gericht op bezoek bij een bedrijf van hun keuze en 

kunnen zich meer verdiepen in de branche en het bedrijf.

In 2020 moet wetenschap en technologie 

onderdeel zijn van het lesprogramma op 

de basisschool. Voor veel scholen nog 

een ver-van-hun-bedshow. Daarom zet 

Platform Techniek Stedendriehoek dit 

thema op de kaart en helpt scholen op 

verschillende manieren bij de invoering. 

Bijvoorbeeld door scholen te voorzien 

van (techniek)materialen, gastlessen te 

(laten) verzorgen of door een initiatief als 

Technodiscovery.

Week van de Techniek

Techniek in bedrijf Wetenschap 
& 

technologie

PTS3H ondersteunt lokale platforms en stimuleert innovatie

PTS3H ondersteunt lokale plat-forms en stimuleert innovatie

PTS3H ondersteunt en adviseert 
basisscholen

Bereik Week van de Techniek 2014 - 2016
11.803 basisschoolleerlingen maakten kennis met techniek

Apeldoorn 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Aantal scholen 58 53 63

Aantal leerlingen 1796 1722 1818

Aantal leerlingen op bedrijfsbezoek 35% 38% 36%

Deventer 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Aantal scholen 41 38 24

Aantal leerlingen 1228 1192 866

Aantal leerlingen op bedrijfsbezoek 39% 42% 100%

epe 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Aantal scholen  13 14

Aantal leerlingen  540 567

Aantal leerlingen op bedrijfsbezoek  100% 100%

Zutphen 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Aantal scholen 22 18 25

Aantal leerlingen 704 655 715

Aantal leerlingen op bedrijfsbezoek 34% 32% 35%

De Stedendriehoek heeft 173 basisscholen met in totaal circa 34.600 leerlingen 

(groep 1 tot en met 8). Er zijn veertien scholen voor voortgezet onderwijs, waarvan er 

vijf op vmbo-niveau alleen de theoretische leerweg aanbieden. Alleen in Apeldoorn, 

Deventer, Zutphen en Twello is mbo te vinden, hbo vind je in Apeldoorn en Deventer. 

Bron: Stedendriehoek Index, cijfers uit 2014.

Tour de Techniek en Techniek in bedrijf in cijfers
4370 vmbo’ers op bedrijfsbezoek

Apeldoorn 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Aantal scholen 4 4 3

Aantal leerlingen 855 785 735

Aantal bedrijven 15 18 20

Deventer 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Aantal scholen 2 3 4

Aantal leerlingen 455 565 615

Aantal bedrijven 11 15 18

Zutphen 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Aantal scholen 1 1 2

Aantal leerlingen 75 60 225

Aantal bedrijven 6 4 12

Tour de Techniek en Techniek in Bedrijf worden op dit moment alleen gedaan in  

Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Er zijn plannen om beide activiteiten ook in 

Epe/Vaassen te organiseren in schooljaar 2016-2017.

Ondersteuning primair onderwijs
Apeldoorn 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Scholen bezocht 10 14 18

Deelnemende leerlingen 238 385 435

Deventer 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Scholen bezocht   6

Deelnemende leerlingen   145

Zutphen 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Scholen bezocht 12 18 12

Deelnemende leerlingen 264 432 215
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De Stedendriehoek heeft één Technasium, gekoppeld aan Walterbosch 

Veluws College in Apeldoorn. Tijdens Onderzoeken & Ontwerpen zijn 

leerlingen creatief en praktisch bezig en veelal komt daar ook technolo-

gie bij kijken. De leerlingen doen ‘echte’ opdrachten voor het bedrijfs-

leven in de regio. Platform Techniek Stedendriehoek brengt onderwijs 

en bedrijfsleven samen en zoekt actief naar geschikte opdrachten.

Een greep uit de opdrachten van de afgelopen jaren: Hoe krijgt uit-

geverij Wegener de jeugd aan het krantenlezen? Hoe kan gemeente 

Apeldoorn medewerkers laten bewegen tijdens het werk? Bedenk een 

inleversysteem en ‘telsysteem’ voor lege flessen voor Tomra. Hoe kan de 

bouw verduurzamen? En: bouw een productielijn voor Weweler met Lego 

Mindstorms.

Technasium
PTS3H koppelt bedrijven aan onderwijs en zoekt ‘opdrachten’

Vanaf 2016 zoeken Technasium en PTS3H verbinding met Cleantech 

Regio Stedendriehoek, met typische ‘Cleantechopdrachten’ aan te 

bieden.

Doelstelling Techniekpact Stedendrie-

hoek: elk jaar vier bedrijfsopdrachten 

integreren in het Technasium.

Doelstelling Techniekpact Stedendrie-

hoek: aantal deelnemende basis-

schoolleerlingen groep 7 verhogen in 

de Stedendriehoek en deelnemende 

scholen meer betrekken bij de Week 

van de Techniek.

Doelstelling Techniekpact Steden-

driehoek: 10 procent groei aantal deel-

nemende vmbo-leerlingen aan Tour de 

Techniek en Techniek in bedrijf.

Doelstelling Techniek-

pact Stedendriehoek: 

Platform Techniek 

Stedendriehoek on-

dersteunt minimaal 25 

procent van alle leraren 

in het primair onderwijs 

bij het geven van tech-

nieklessen.



 

 

Colofon
De TechniProf is een uitgave van: 

Platform Techniek Apeldoorn

Platform Techniek Deventer

Platform Techniek Gemeente Epe  

Platform Techniek Zutphen

Correspondentieadres:

Tweelingenlaan 129

7324 AR  Apeldoorn

j.haverkamp@pts3h.nl
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Platform Techniek Stedendrie-
hoek werkt nauw samen met 
brancheorganisaties zoals FME, 
Bouwend Nederland, OTIB en 
met organisaties als TechYour-
Future en KWTO.

Samenstelling en eindredactie: 

 Jan Haverkamp

Interviews en teksten: 

 Anne-Marie Veldkamp

Fotografie: Jan Haverkamp

Vormgeving: Tomatos Deventer
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Drukken en verspreiding: DD-MC Raalte
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Grootste Kennisfestival 
van Nederland

Zutphense 
Zeepkistenrace en 
Ambachtfestival

Regionaal én lokaal: 
hoe zit dat nu?

Platform Techniek Stedendriehoek was 

in 2015 partner van het Grootste Kennis- 

festival van Nederland, waar bezoekers 

op zoek konden gaan naar nieuwe 

en werkende vormen van innoveren, 

organiseren, besturen, samenwerken en 

ondernemen.

Platform Techniek Stedendriehoek ondersteunt elk jaar de Zutphense Zeepkistenrace. 

Leerlingen van basisscholen ontwerpen hun eigen zeepkist en racen ermee. 

Techniek in de praktijk dus! Het thema voor 2016: de Olympische Zomerspelen. Ook het 

Ambachtfestival kon in 2015 op onze steun rekenen. In september werd de binnenstad 

omgetoverd tot één grote werkplaats. Ambachtslieden, jonge ontwerpers en leerlingen 

van vakscholen demonstreerden hun producten en vaardigheden.

Platform Techniek Stedendriehoek is hét platform in de regio dat techniek op de kaart 

zet in het onderwijs. Door activiteiten te bedenken, te coördineren, te verbinden en 

aan te jagen, bevordert het platform de instroom in de techniek. Het platform richt zich 

daarbij op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo.

Ook het hbo is in beeld, omdat een tekort aan leraren techniek dreigt en Pabostudenten 

ook warm gemaakt moeten worden voor techniek. Het regionale platform is de spreek-

buis namens onderwijs en ondernemers richting overheden en arbeidsmarkt.

De platforms techniek in Apeldoorn, Deventer, Epe en Zutphen organiseren met lokale 

sponsoring lokale activiteiten zoals de Week van de Techniek en de Tour de Techniek/

Techniek in bedrijf. Platform Techniek Stedendriehoek ondersteunt de lokale platforms 

in hun activiteiten, verbindt en deelt ervaringen en ideeën zodat we in de regio van 

elkaar leren en samen vernieuwen. Zo versterken regionaal en lokaal elkaar.

Cleantech 
Regio 

Stedendriehoek

Coderen en programmeren 
op de basisschool

Girlsday 
in Deventer

Werkgroep Onderwijs Cleantec

Platform Techniek Stedendriehoek is 

vertegenwoordigd in de Werkgroep 

Onderwijs Cleantech van Cleantech Cen-

ter Zutphen. In deze werkgroep werken 

onderwijs en bedrijfsleven samen om 

uitdagende challenges uit de regio aan 

te bieden aan studenten van mbo, hbo 

en universiteit. Zij lossen de Cleantech-

vraagstukken op van bedrijven en instel-

lingen in de Stedendriehoek.

Leren coderen en programmeren: hoe leuk is dat? Samen met Apeldoornse organisa-

ties zoals de gemeente, Centraal Beheer en de Belastingdienst en uitvoerders van het 

Techniekpact Twente gaan we aan de slag met Project A1. Leerlingen van basisscholen 

maken via Codestarters kennis met coderen en programmeren.

In 2015 was Platform Techniek Stedendriehoek nauw betrokken bij de kickoff van 

de Girlsday, bij Smurfit Kappa in Deventer. Deze landelijke activiteit van het Landelijk 

expertisebureau meisjes/vrouwen en bètatechniek is bedoeld om meisjes op jonge 

leeftijd kennis te laten maken met bèta, techniek en ICT.

Organisatie en (verdere) activiteiten

Elke derde dinsdag van november ontmoeten vertegenwoordigers van onderwijs 

en bedrijfsleven elkaar voor een ‘technisch ontbijtje’. Afgelopen jaren troffen deze 

techniekpromotors elkaar bij Machinefabriek Geurtsen in Deventer, Schooneveld 

Breeding in Twello, de Technicampus en Ardagh Group in Deventer. Na een rond-

leiding door het gastbedrijf is er tijd om bij te praten.

Ontbijten = Ontmoeten

André Kuipers 
in de Stedendriehoek

Op 16 oktober 2015 verzorgde André 

Kuipers in Orpheus Apeldoorn een 

presentatie over zijn voorbereidingen en 

trainingen op 193 dagen in de ruimte. 

Hij liet 193 kinderen van groep 7 van 

basisscholen in Apeldoorn zijn ervarin-

gen in de ruimte beleven. Zowel de komst 

van André Kuipers als de voorbereidingen 

daarop waren een initiatief van Platform 

Techniek Apeldoorn en Platform Bèta-

techniek in nauwe samenwerking met 

Kenniscentrum Wetenschap & Techno-

logie. KWTO houdt zich bezig met de 

invoering van wetenschap en technologie 

op alle basisscholen in Oost Nederland.

Het bestuur van Platform Techniek Stedendriehoek: Ton van Vught (Aventus), Marianne Laarman 

(Saxion), Ger Vinke (voorzitter projectgroep Week van de Techniek), Pieter Mulder (Mulder Systems 

en voorzitter) en Jack van der Veer (penningmeester). Elke branche in de techniek vormt een eigen 

branchecluster. Elk cluster vaardigt iemand af in de klankbordgroep. 

Meer info op onze site: www.pts3h.nl

Samen? 
Graag!
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