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Waarom deze krant?

Techniek en Zeeland. Al sinds jaren zijn deze twee 
begrippen enorm met elkaar verweven. Bijna 
dagelijks ervaren wij echter dat de arbeidsmarkt 

onder druk staat om aan de steeds groeiende vraag 
naar vakbekwaam personeel te voldoen. Dit geldt niet 
alleen voor de technische sector. Het belang om Zeeuwse 
jongeren een goede en brede oriëntatie te geven op de 
arbeidsmarkt wordt steeds relevanter. Bedrijven en 
organisaties zijn erbij gebaat dat jongeren op een goede 
manier de gelegenheid krijgen hun talenten te ontdekken 
en ontwikkelen.

Wij, als Huis van de Techniek (HvdT), zijn er als onafhankelijke 
intermediaire organisatie op gericht om de regionale knelpunten 

die bestaan tussen het technisch (beroeps)onderwijs en 
de arbeidsmarkt op te lossen. Hierbij behartigen wij de 

belangen van het onderwijs, het bedrijfsleven en de 
overheid in de provincie Zeeland.

Jaarlijks worden door ons een vijftal 
‘basisfunctionaliteiten’ (zoals de GirlsFuture 

en de Techniekbus) en  zo’n vijftien 
samenwerkingsprojecten met het onderwijs en 

het bedrijfsleven uitgevoerd en/of ondersteund. 
Daarnaast faciliteert HvdT het onderwijs en 

bedrijfsleven bij hun activiteiten om Zeeuwse 
leerlingen kennis te laten maken met de kansen die een 

keuze voor techniek hen biedt. Het Zeeuws technisch 
onderwijs en bedrijfsleven zijn zich zeer bewust van de 

problematiek van het tekort aan instroom van potentiële technici en de 
noodzaak om gezamenlijk aan oplossingen te werken. 

Om HvdT nog dichter bij de scholen en bedrijven te brengen, hebben 
wij er deze keer voor gekozen om ons jaarverslag in een krant weer 
te geven. Een krant die u kunt doorbladeren en waarin zowel de 
tekst, cijfers als foto’s duidelijk zichtbaar maken wat de inspanningen 
en effecten zijn die wij gezamenlijk realiseren ter stimulering van de 
technische arbeidsmarkt. 

Veel leesplezier!
Huis van de Techniek

Laatste nieuws!

• De filmpjes en opdrachten van de virtuele bedrijfsbezoeken zijn (sinds 
oktober) door 2353 unieke bezoekers bekeken. Bekijk www.
bedrijfplusschool.eu/online-kennismaking-techniek/ 

• Voor docenten en LOB-coördinatoren is een ‘toolkit’ ontwikkeld om 
op eenvoudige wijze digitaal lesmateriaal en w&t-hulpmiddelen te 
traceren, zie www.huisvandetechniek.nl  
of scan de QR-code. 

• In het Zeeuwse onderwijs is ruime belangstelling voor 
het STOZ-stimuleringsfonds. De deadline voor 
de aanvragen van dit jaar sluit op 1 juli.

• In het nieuwe schooljaar start de eerste groep deelnemers met de 
praktische training ‘Hybride Techniekopleider’, verzorgd door 
de HZ-pabo.

•  Deelnemers aan de training kunnen, bij de opbouw 
van een w&T-programma, een beroep doen 
op onze ondersteuning van onze W&T-
coaches.

•  Momenteel worden weer 
volop STEM-gastlessen 
(procestechniek) gegeven. 

WIST JE DAT? 
Het afgelopen jaar in Zeeland 

3% meer leerlingen kozen voor 
techniek? Zie ook de cijfers op 
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Wie zijn Huis van de Techniek?

Het bestuur van Huis van de Techniek is een 
samenstelling van diverse personen uit zowel 
bedrijfsleven, onderwijs als overheid en had  

eind 2020 de onderstaande samenstelling:

Naam Functie Namens

Mevr. E. van de Velde Voorzitter VNO-NCW Zeeland
Dhr. M. Nelen Secretaris MBO 
Dhr. J. de Goffau Penningmeester VZG – Oosterschelde regio
Dhr. J. Begijn * Lid VZG - Regio Zeeuws-Vlaanderen
Dhr. Chr. Dekker Lid VZG - Regio Walcheren
Dhr. R. van Beveren Lid VNO-NCW Zeeland
Mevr. J.W. Hollestelle Lid VNO-NCW Zeeland
Dhr. W. van den Elzakker Lid VNO-NCW Zeeland
Dhr. J. Dane Lid HBO
Dhr. A. Vis Lid PO 
Dhr. K. Terlage Lid VO 
Mevr. M. van Groeningen Adviserend Provincie Zeeland
* Opvolger van P. Stoker

Medewerkers Huis van de Techniek in 2020:

J.P. Leenknegt directeur 0,2 FTE

D. Schipper directeur 0,8 FTE

A. Hazen administratie 0,9 FTE

M. Fennema Projectmanager  STOZ 0,8 FTE

Freelance medewerkers: Projectleiders HvdT 0,6 FTE

M. Remijnse Girls Future, virtuele  
bedrijfsbezoeken

P. van ‘t Westeinde BTZ, First Lego League

M. Pool STEM (procestechniek)
Techniek Ambassadeurs

Freelance medewerkers STOZ Projectleiders STOZ 0,3 FTE

WIST JE DAT? 
Huis van de Techniek in 2020 een 
samenwerking is aangegaan met 
Jetnet & Technet, een organisatie 
die sterk is in het ontwikkelen van 

online w&t-producten?

initiëren

coördineren

makelen

schakelen

adviseren
monitoren

aansturen van projecten

COVID-19
Dit verslagjaar kenmerkte zich door enkele maanden van 
“business as usual”, maar vanaf medio maart hadden de 
beperkende maatregelen vanwege de Covid-19 pandemie 
een flinke impact op de organisatie. De maatregelen 
hadden helaas hun weerslag op de mogelijkheden om 
samen te komen, bedrijven te bezoeken en events te 
organiseren.
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De cijfers

De laatste twee jaar loopt het leerlingenaantal in Zeeland met ongeveer 400 leerlingen per jaar terug. Dit komt 
uitsluitend door de daling in het vo. Het leerlingenaantal in het mbo en hbo stijgt nog steeds. Landelijk is ook een 
terugloop te zien, maar Zeeland loopt er iets op vooruit. Dit komt uitsluitend door de daling in het (PO en) vo.

Welke leerlingen kiezen voor techniek en waar gaan ze een opleiding 
volgen? En hoe doen de Zeeuwse meisjes het ten opzichte van de 
jongens en het landelijk gemiddelde?

In Zeeland kiest 33% van de leerlingen voor techniek, landelijk is dit 
30%. Het Zeeuwse percentage is gestegen van 32% naar 33%, al laten 
havo en vwo een lichte daling zien ten opzichte van 2019. Bij vmbo, havo 

en hbo ligt het percentage boven het landelijk gemiddelde. Het vwo en 
mbo ligt er net onder.

En hoeveel meisjes kiezen voor techniek?
In Zeeland is het aandeel technische meisjes met 2% gedaald, met 
name in mbo en havo, dit zijn 121 meisjes minder in de technische 
opleidingen. 

2011 2020

Zeeuwse meisjes in technische opleidingen in cijfers

VMBO 27

 VWO 561

HBO 149

MBO
175

 HAVO 375

VMBO 
71

HAVO 480

VWO 543

MBO 233

HBO 294

landelijk2020

VMBO 
20%

MBO 30%

VWO 58%

HAVO 43%

VMBO 20%

Zeeuwse leerlingen in technische opleidingen

VMBO 
18 %

VWO 59%

HBO 
21 %

MBO 32 %
HAVO 39%

WIST JE DAT? 
Het aantal leerlingen dat voor 

techniek kiest in Zeeland 
hoger ligt dan het landelijke 

gemiddelde?

Meer info: www.huisvandetechniek.nl, onder het kopje ‘publicaties’
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Financiën

Het financieel resultaat over het jaar 2020 bedroeg 
€ 1.342,-. Door het bestuur is op 31 augustus 
2020 een bijgestelde ‘corona’-begroting 2020 

vastgesteld. Hierin wordt een in deze begroting voorzien 
exploitatietekort gecompenseerd door opname uit de 
reserves. In de uiteindelijke realisatie is dit echter niet 
nodig gebleken, met name vanwege de teruglopende 
uitgaven als gevolg van de beperkende Covid-19 
maatregelen in de tweede helft van het jaar.

De opbrengsten in 2020 haalden zowel bijna het niveau van 2019 
als ook van de begroting. De kosten lieten evenwel een daling zien 
(ca. 10% ten opzichte van de oorspronkelijke begroting), hetgeen 
uiteindelijk tot een positief resultaat leidde. 

Door de voorgestelde toevoeging aan de reserves neemt de 
reservepositie iets toe tot ruim € 250.000. Deze bestaat uit 
bestemmingsreserves (personeel en Techniek Pact) en overige (vrije) 
reserves van circa € 91.000.

Financiën 2020

MINUS PLUS

Veel activiteiten en projecten kon-
den niet doorgaan

Virtuele bedrijfsbezoeken werden geor-
ganiseerd

GirlsDay, BTZ, Havendagen, STEM, 
First Lego League, Kinderkunst-
week werden afgelast

Onderzoek gedaan naar w&t in het ba-
sisonderwijs

Inkomsten vanuit de Techniekbus 
waren lager

Participanten kwamen hun meerjarige 
commitments na

Advertentieopbrengsten GirlsFuture 
hoger dan verwacht

Bedrijven droegen financieel bij aan de 
virtuele bedrijfsbezoeken

Huis van de Techniek heeft geen overheidssteun hoeven aanvragen 
vanwege de Covid-19-situatie.

Per teldatum

Zeeland 2016 2017 2018 2019 2020

mbo-studenten in techniekopleidingen ZW-Nederland (incl. Scalda)    vmbo > mbo 4102 4222 4165 4042 3993

Scalda: mbo-studenten in techniekopleidingen bij Scalda* vmbo > mbo 2817 2916 2866 2763 2761

Zeeuwse mbo-studenten in techniekopleidingen buiten Zeeland (die Scalda ook biedt) vmbo > mbo 909 926 933 717 682

Zeeuwse mbo-studenten buiten Zeeland in techniekopleidingen die Scalda niet biedt vmbo > mbo 476 495 503 681 659

Zeeeuwse mbo-studenten in techniekopleidingen buiten Zeeland (totaal)  1385 1421 1436 1398 1341

VMBO 447 364 208 431 413

Zeeuwse leerlingen geslaagd met een profiel N&T/N&G havo N&T / N&G 502 463 452 463 524

 vwo N&T / N&G 336 376 375 342 351

Instroom in techniekopleidingen HZ

Uit Zeeland

- havo/vwo

- mbo

Elders, nationaal

- havo/vwo

- mbo

Buitenland

Totaal inschrijvingen

227

67

69

18

98

479

233

54

72

25

112

496

217

40

64

34

108

463

190

70

62

38

137

497

216

59

80

51

125

531

hbo-studenten in techniekopleidingen HZ  1600 1635 1631 1641 1741
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Instroom van Zeeuwse leerlingen in mbo en hbo: 

Steeds meer studenten van buiten Zeeland weten de technische opleidingen bij de HZ te vinden.  
De instroom in de technische opleidingen van Scalda vanuit het vo is gelijk aan vorig jaar.  

Zie voor meer informatie: Huis van de Techniek-Techniekcijfers-2020

WIST JE DAT? 
Huis van de Techniek o.a. als 

intermediair zorgt voor de contacten 
tussen het onderwijs 
en het bedrijfsleven?
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Sterk Techniekonderwijs Zeeland 

In januari 2020 werd officieel gestart met het project 
Sterk Techniekonderwijs Zeeland (STOZ). Binnen dit 
plan zijn er, naast de drie regionale plannen voor de 

Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen, 
ook vier Zeeuwse programmalijnen benoemd waar Huis 
van de Techniek voor verantwoordelijk is. Dit zijn:

•	 verbreding en intensivering van de instroom vanuit po in het 
technisch georiënteerd vmbo;

•	 versterking van de uitstroom techniek voor leerlingen pro en vso;
•	 nieuwe vmbo-programma’s die aansluiten bij het DNA van Zeeland, 

zoals maritieme techniek en logistiek;
•	 aanpak van het tekort techniekdocenten en -instructeurs, o.a. door 

hybride opleidingen.
 

Een aantal activiteiten die vanuit STOZ zijn gestart of 
gerealiseerd in 2020:
Opleiding én diplomering van Hybride Techniekopleiders
Ondanks de onderbreking van een half jaar vanwege de corona-
maatregelen hebben negen Zeeuwse techneuten hun pedagogisch 
didactisch diploma in ontvangst mogen nemen. Heel gaaf dat vijf HTO-
ers inmiddels een rol in het onderwijs vervullen en dat de anderen dat 
willen gaan doen in 2021. In het najaar van 2021 start opnieuw een 
groep enthousiaste techneuten aan de opleiding. 

BUSINESSPLAN 2022-2025
Het bestuur heeft na ontvangst van de adviezen van de werkgroep Techniek Koepel Zeeland besloten deze mee te nemen in 
een medio 2021 te realiseren business plan voor de beleidsperiode 2022-2025. Daarnaast is tevens een opdracht verstrekt 
om een interne en externe analyse te verrichten voor Huis van de Techniek en is besloten om daarvoor stakeholders en 
belanghebbenden te interviewen. Dit moet leiden tot een nieuw business plan en verwerving van draagvlak en funding onder 
bestaande en nieuwe participanten. Mogelijk volgt hieruit ook een aanpassing van de activiteiten en de organisatie.

Veronique van de Reijt, directeur Maritiem, ICT en Techniek 
van Scalda: “STOZ zorgt ervoor dat we de verbinding tussen 
vmbo en mbo nog krachtiger kunnen maken.”

Leerlingen CSW en Mondia krijgen samen les in Technum 
CSW en Mondia voegen hun PIE-opleidingen met ingang van het 
schooljaar 2020/21 samen tot één opleiding. Beide scholen hadden 
hun eigen lesmethode en daarbij behorende opdrachten, maar 
vanaf het nieuwe schooljaar krijgen de leerlingen gezamenlijk les in 
Technum.

Leerlingen Goese Lyceum krijgen rondleiding bij  
The Robot Company 
Omdat de school over een robot beschikt, maar de kennis nog mist, 
gingen de leerlingen op bezoek bij The Robot Company. Zo konden zij 
ook gelijk de vraag stellen of dit bedrijf met hen wilde samenwerken om 
de robot goed te plaatsen en programmeren. Goed om te horen dat The 
Robot Company graag met de leerlingen en school aan de slag gaat.

Guus Hagt, bestuurder 
Mondia Scholengroep: “De 
financiële impuls van STOZ 

zorgt ervoor dat we het Zeeuwse 
techniekonderwijs up-to-date kunnen 
houden.”
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Techniek Experience 

Gelukkig kon de Techniek Experience 
2020 wel doorgaan, net voordat door 
de corona-maatregelen alle andere 

activiteiten stil kwamen te liggen. De TE 
werd georganiseerd door Huis van de Techniek 
en gehouden in het Industrieel Museum en 
in samenwerking met tientallen bedrijven, 
Techninterest, Scalda en de HZ. Bijna 900 vmbo-
ers werden aan het werk gezet tijdens interessante 
en leerzame workshops. Dat leverde heel wat 
enthousiaste leerlingen op.

Meer info? Kijk op www.huisvandetechniek.nl

De Bevelan-
den 32%

Zeeuws-
Vlaanderen 
29%

Walcheren 
25%

Schouwen-Duive-

land& Tholen 14%

2020

Wat wordt georganiseerd?
Gastles, docentstage, bedrijfsbezoek, snuffelstage 

en technische opdracht.

Virtuele bedrijfsbezoeken 

Om de beroepenoriëntatie 
voor techniek toch 
zoveel mogelijk te blijven 

faciliteren zijn, in samenwerking 
met het bedrijfsleven en financieel 
ondersteund door de provincie en 
het bedrijfsleven, een viertal LOB-
video’s en lespakketten gerealiseerd 
voor technische sectoren zoals 
procestechniek, logistiek, metaal en 
mobiliteit/transport. Deze serie is al 
volop gebruikt door scholieren en zal 
in 2021 verder worden uitgebreid.

Reactie Corina Stoffels, Cargill:
“Wij hebben meegewerkt aan de video, omdat 
Cargill het belangrijk vindt dat jongeren 
kennismaken met de proces-technische 
bedrijven in de Kanaalzone in Zeeuws-
Vlaanderen. Omdat in de video allerlei 
producten te zien zijn die elk kind iedere dag 
tegenkomt of gebruikt, krijgen jongeren een 
beter beeld van welke producten de diverse 
bedrijven maken en wat je met kennis van 
techniek allemaal kunt doen. Met deze video 
focust Cargill zich meer op wat kinderen 
interessant vinden.”

Reactie Elly Groenendijk, Nemag:
“Nemag vindt het heel belangrijk om jongens 
en meiden te inspireren met alles wat er 
mogelijk is in de techniek. Helaas kunnen we 
hen nu niet uitnodigen en rondleiden om te 
laten zien wat hier allemaal gebeurt. Vandaar 
dat we graag meewerkten aan deze virtuele 
bedrijfsbezoeken.”

Docent vo: 
“Geen enkele leerling zit te wachten op een 
presentatie met beamer waarin missie, visie 
en het beleid van het bedrijf op MT-niveau 
beschreven en uitgelegd wordt. Maak een 
praktische vertaalslag naar het niveau van de 
doelgroep(en).“

Benieuwd naar de video’s? 
Kijk op www.bedrijfplusschool.eu

In de Bedrijf+School database zijn 288 
bedrijven opgenomen. De onderstaande 
afbeelding laat zien hoe de bedrijven zijn 
verdeeld over de regio’s. In 2020 zijn ook 
107 Vlaamse bedrijven in de database van 
Bedrijf+School opgenomen. Door het jaar 
heen werkt Huis van de Techniek structureel 
samen met zo’n 100 bedrijven.

Bram:
“Techniek is veel meer dan 
alleen maar werken met 

hout en metaal.”

Latitia: 
“Ik dacht dat het een saaie dag 

zou worden, maar het is 
hartstikke leuk.”

WIST JE DAT? 
De Techniekbus helaas een stuk minder 
ritten maakte vanwege het niet kunnen 

doorgaan van allerlei activiteiten 
vanwege de Covid-19-maatregelen? 

www.bedrijfplusschool.eu
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GirlsFuture 

GirlsFuture is een glossy magazine om meisjes, 
hun ouders en docenten te laten zien dat een 
keuze voor techniek ook interessant kan zijn 

voor meisjes. In het magazine komen meisjes en jonge 
vrouwen aan het woord die de keuze voor techniek al 
hebben gemaakt. GirlsFuture is een hip meidenblad met 
naast interviews ook weetjes, fashion, een winactie, doe-
activiteiten, een stripje, etc. Het is toegankelijk en leest 
lekker weg. De glossy wordt ontwikkeld in samenwerking 
met het technisch beroepsonderwijs (HZ en Scalda), het 
bedrijfsleven en een klankbordgroep van meisjes uit de 
doelgroep. In 2020 zijn twee edities van de GirlsFuture 
gemaakt, nummer 16 en 17. 

Bijna alle participanten van Huis van de Techniek maakten gebruik 
van het aanbod om een redactioneel artikel te plaatsen in GirlsFuture. 
Daarbij werd zoveel mogelijk de koppeling gelegd met de technische 
meiden op het mbo en hbo. GirlsFuture is bekend bij ongeveer 
tweederde van de docenten in de Zeeuwse onderwijskolom die te 
maken hebben met techniek. 

Marta Sério Ferreira, 4e jaar chemie HZ:
In de GirlsFuture las ik de verhalen van een aantal meiden die voor de 
opleiding chemie hadden gekozen. Ik vond scheikunde al heel lang leuk 
en door hun verhalen besloot ik een dagje mee te lopen bij de HZ. 
Daarnaast trekt het me heel erg aan om onderzoek te doen naar ziektes. 
Ik wil in mijn werk heel graag iets betekenen voor anderen. Daarom lijkt 
het me heel mooi om als onderzoeksanalist in een medisch centrum 
mensen en kinderen te kunnen helpen.

Nihalia Blanken, 4e jaar 
technicus engineering elektrotechniek:
Ik heb eerst een hbo-opleiding gedaan, waarna ik me zou gaan 
bezighouden met het organiseren van evenementen. Maar omdat er in 
Zeeland weinig betaald werk te vinden is, ben ik verder gaan kijken en 
ontdekte dat veel technische bedrijven op zoek zijn naar personeel. Ik 
was altijd al een beta-meisje, dus de stap naar techniek was vrij logisch. 
Daarbij kwam mijn kennis van natuurkunde en wiskunde goed van pas.

Anne Westrate, 4e jaar manager havenlogistiek:
Na deze opleiding verhuis ik naar Rotterdam waar ik in de haven ga 
werken en daarnaast nog een hbo-opleiding transportrecht ga volgen. 
Overdag werken en ’s avonds leren, want ik wil keihard aan mijn carrière 
werken en een groot netwerk opbouwen.

Meer lezen? 
Kijk op www.girlsfuture.nl 

GirlsFuture | 1

DÉ GLOSSY OVER EN VOOR  meiden in d
e techniek

meiden & techniek, een goede match!

editie havo/vwo/mbo 2021

GADGETS
FASHION

www.girlsfuture.nl facebook.com/girlsfuture girlsfuture.nl

interviews met

    techni
sche meiden

interessante

op TikToktechniek

Waarom 
Bouwkunde?
Vijf meiden aan het w

oord

Maak een 

regenboog  

van je shirt! 

GirlsFuture | 1

DÉ GLOSSY OVER EN VOOR  meiden in de techniek

meiden & techniek, een goede match!

editie vmbo 2020-2021

GADGETSFASHION

www.girlsfuture.nl facebook.com/girlsfuture girlsfuture.nl

je t-shirt

op TikTok

DIP DYE

techniek
interviews met    technische meiden

verrassende

de modellen van de Kinder-kunstweek

Dagmar en Soraya

in gesprek met

Docent hbo: “Wij gebruiken de glossy op voorlichtings-
momenten”

Docent vmbo: “Elk jaar krijgen we weer opmerkingen van 
jongens: waarom alleen voor meisjes?”
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Marta

Wie?
Marta Sério Ferreira (21)
4e jaar chemie

Waarom deze opleiding?
In de GirlsFuture las ik de verhalen 
van een aantal meiden die voor de 
opleiding chemie hadden gekozen. 
Ik vond scheikunde al heel lang 
leuk en door hun verhalen besloot 
ik een dagje mee te lopen bij de 
HZ. Daarnaast trekt het me heel erg 
aan om onderzoek te doen naar 
ziektes. Ik wil in mijn werk heel 
graag iets betekenen voor anderen. 
Daarom lijkt het me heel mooi om 
als onderzoeksanalist in een medisch 
centrum mensen en kinderen te 
kunnen helpen.

Waar wil je stage  
gaan lopen?
Momenteel loop ik stage bij het 
Erasmus Medisch Centrum in 
Rotterdam. Samen met een team 
van vijf mensen onderzoek ik een 
afwijking waarbij de hersenen van 
kleine kinderen te klein blijven. 
Wij werken samen met een arts die 
gespecialiseerd is in deze afwijking. 
Het team is nu ongeveer twee jaar 
bezig met het onderzoek en het doel 
is om een betere diagnose te kunnen 
stellen en een betere behandeling te 
kunnen ontwikkelen. Hierdoor kan de 
levensverwachting en de kwaliteit van 
leven van deze kinderen verbeteren. 
Het is heel fijn dat ik na deze stage 
ook mijn afstudeerstage bij het  
Erasmus MC kan doen. • • •

kiest voor de 
medische wereld!
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CHEMIE

Nieuwsgierig, 
analytisch, 
doorzetter

Lees hiernaast verder

Anne en Quincy
twee ambitieuze meiden 

met een zwak voor 

schepen en vliegtuigen
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Lees hiernaast verder

Wie?
Anne Westrate (20) & Quincy Carol (18)
4e jaar manager havenlogistiek

Waarom deze opleiding?
Anne: mijn vader is kapitein, dus ik heb de 
interesse in schepen van thuis meegekregen. 
Ik wil alleen niet voor langere tijd van huis 
weg om te varen en heb daarom voor deze 
opleiding gekozen. Zo ben ik toch met 
schepen bezig én kan daarnaast ook gewoon 
mijn eigen dingen doen. Het is de ideale 
tussenweg!
Quincy: tijdens mijn zoektocht naar een 
leuke opleiding was ik bij de informatieavond 
van Scalda. De docent logistiek vertelde dat 
je met logistiek niet alleen met schepen en 
vrachtwagens kunt werken, maar ook met 
vliegtuigen. Dat past echt bij mij, want het 
lijkt me heel leuk om op de luchthaven te 
werken.

Wat is zo leuk aan logistiek?
Quincy: het is heel breed, je kunt er nog 
alle kanten mee op. Logistiek is ook overal 
om je heen, elk bedrijf heeft met logistiek 
te maken. Ik loop stage bij een bedrijf dat 
onder andere het luchtvrachttransport regelt. 
Ik regel het vervoer van goederen van de 
fabriek tot aan de klant. 
Anne: logistiek is heel divers en niks blijft 
hetzelfde. Je leert daardoor steeds weer wat 
nieuws. Ik loop nu stage in de haven van 
Rotterdam waar ik als cargadoor van alles 
regel voor de schepen van een rederij: ik hou 
contact met de kapitein, hou alle betrokken 
partijen op de hoogte, vraag een ligplaats op 
en stem bunkers af. Het is echt heel leuk om 
op die manier met schepen te werken.

Perfectionist, 
doorzetter en 

ambitieus Creatief, 
doorzetter  
en spontaan

Anne

Quincy

W
IS

T 
JE

 D
AT

? 
Gi

rl
sF

ut
ur

e 
w

or
dt

 v
er

sp
re

id
 o

p 
al

le
 

vo
-s

ch
ol

en
 in

 Z
ee

la
nd

? 
En

 d
at

 d
e 

ha
vo

/
vw

o/
m

bo
-e

di
ti

e 
op

 v
er

zo
ek

 v
an

 d
e 

H
Z 

oo
k 

w
or

dt
 v

er
sp

re
id

 w
or

dt
 o

p 
vo

-
sc

ho
le

n 
in

 w
es

te
lij

k 
N

oo
rd

-B
ra

ba
nt

?



En wat gaat er volgend schooljaar gebeuren?

Natuurlijk hopen we dat komend schooljaar we 
allemaal weer terug kunnen keren naar ‘normaal’. 
Voor Huis van de Techniek betekent dit dat wij 

weer heel graag al onze activiteiten kunnen oppakken, wij 
duizenden leerlingen kunnen vervoeren ten behoeve van 
bedrijfsbezoeken, onze Techniek Ambassadeurs gevraagd 

worden om gastlessen te verzorgen en 
weer veel leerlingen kennis kunnen 

maken met techniek.

Dit schooljaar worden de BTZ 
en Techniek Experience weer 

georganiseerd, waardoor zo’n 2.400 
vo-leerlingen inspiratie kunnen 

opdoen voor hun profielkeuze. 
Uiteraard werken we nu al weer 

aan de nieuwe edities van onze 
glossy GirlsFuture. Bovendien kijken 

we er naar uit om samen met onze 
vrijwilligers en partners de First Lego 

League, Girlsday en Havendag etc. te organiseren. En er zitten ook nog 
een aantal verrassingen in het vat.
Door een samenwerking van Sterk Techniekonderwijs Zeeland met de 
Pabo start er een training voor w&t-coördinator in het basisonderwijs. 
Meerdere scholen hebben subsidie gekregen om in samenwerking met 
een vo-school (en soms ook bedrijven) projecten op te zetten om het 
techniekonderwijs in de provincie sterker te maken. Onze w&t-coaches 
staan klaar om de scholen te ondersteunen bij het bouwen van een goed 
w&t-programma. 

Huis van de Techniek gaat de volgende fase in. Er komt een nieuw 
businessplan met nieuwe ideeën, nieuwe plannen en nieuwe ambities. 
De ‘7 werelden-van-techniek’ zullen komende jaren een belangrijk 
thema gaan vormen en daarmee een rode draad in onze activiteiten.

WEBSITES
Meer weten? Bezoek een van onze websites:

www.girlsfuture.nl
www.ontdekkasteel.nl
www.talentinzicht.eu
www.zeeuwse-havens.nl
www.minizonnebootrace.nl
www.techniekexperience.nl
www.solar-olympics.nl
www.techniekambassadeurs.nl
www.btz-zeeland.nl
www.bedrijfsplusschool.nl

Heeft u nog vragen, interesse in onze activiteiten 
en projecten of ideeën of opmerkingen? Neem 
dan contact op met Huis van de Techniek via 
onderstaande contactgegevens:

Huis van de Techniek
Zeelandlaan 2
4538 CA Terneuzen
0115-724993
info@huisvandetechniek.nl

Kortom, wij gaan er samen, met alle partners, bedrijven, 
vrijwilligers, scholen en docenten weer hard tegenaan. 

Wij kijken er naar uit!

LET OP! HET WITTE VLAK IS ONDERDEEL VAN HET LOGO
EN GEEFT BIJ GEBRUIK OP WITTE ONDERGROND

DE MINIMALE VRIJE RUIMTE ROND HET LOGO AAN.

Activiteiten

Ten gevolge van Covid-19, de lockdowns en de 
beperkende maatregelen konden sinds maart 
2020 veel activiteiten niet doorgaan. Nadat in 

het voorjaar 2020 de lockdown werd opgeheven lag bij 
de meeste scholen de focus op de leerlingen en niet op 
‘externe activiteiten’. Bovendien werden zowel in het 
bedrijfsleven als in het onderwijs maatregelen getroffen 
waardoor externe activiteiten tot een absoluut minimum 
moesten worden beperkt. Dit heeft uiteraard grote 
invloed gehad op de activiteiten van Huis van de Techniek.

Welke activiteiten gingen wel of niet door in 2020?

Aantal leerlingen

2019 2020

Bedrijfsbezoeken (fysiek) 11.695 2.286

Virtuele bedrijfsbezoeken nvt 730

Gastlessen 300 onbekend

Techniek Experience 908 889

STEM  - IMZ 1081 275

Overige activiteiten po 2.282 303

Overige activiteiten vo 2.787 0

GirlsFuture po/vmbo 3.450 3.665

Girls Future havo/vwo 3.300 3.270

In het vierde kwartaal van 2020 heeft  
Huis van de Techniek in samenwerking met 
Jetnet en onderzoeksbureau Regioplan een 
inventarisatie gehouden van de stand van zaken 
met betrekking tot w&t-onderwijs in onze provincie. 
Van de bijna 200 scholen hebben 117 scholen hiervoor een 
enquête ingevuld.

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is door de 
stuurgroep Sterk Techniekonderwijs Zeeland en Coöperatie Primair 
Onderwijs Zeeland besloten tot het uitzetten van drie initiatieven:
•	 in samenwerking met de Pabo (HZ) zal in het najaar van 2021 een 

training w&t-coördinator worden aangeboden;
•	 doel is scholen te ondersteunen bij het ontwikkelen en 

borgen van een leerlijn w&t;
•	 scholen die aan deze training deelnemen kunnen gebruik 

maken van ondersteuning door w&t-coaches;
•	 voor leerkrachten en docenten wordt een ‘toolkit’ ontwikkeld 

die hen helpt om relevante informatie met betrekking tot w&t op 
eenvoudige wijze terug te vinden op het internet;

•	 STOZ heeft een Stimuleringsfonds in het leven geroepen waar 
po-scholen, in samenwerking met een vo-school, een aanvraag 
kunnen indienen van max € 25.000,=;

•	 zie voor meer info: Sterk Techniekonderwijs Zeeland - Huis van de 
Techniek


