
 

TECHNIEK TASTBAAR ! 
8 APRIL 2022    DE BONTE WEVER   ASSEN 
 

Techniek Tastbaar gaat eindelijk door! 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Sterk Techniek Onderwijs regio Assen, waarin technische bedrijven en opleidingen samenwerken 

om de instroom in de technische opleidingen te vergroten, organiseert op 8 april voor de 1e keer 

het “doe-en-beleef-techniek festijn” Techniek Tastbaar. Dit evenement is al 21 keer met groot 

succes georganiseerd in noord en oost Nederland. Het doel is om de jeugd kennis te laten 

maken met techniek in de breedste zin en informatie te geven over de mogelijkheden van een 

opleiding en carrière in de techniek. 

Binnen het basisonderwijs wordt hard gewerkt aan een goede invulling van Wetenschap en 

Techniek in het schoolcurriculum. Ervaringen voor de kinderen waarbij ze in aanraking komen 

met de techniek, technische bedrijven en de mogelijkheden in het technische werkveld, helpen 

hier natuurlijk bij. 

Bedrijven ondersteunen deze inspanning van harte en werken graag mee aan het vergroten van 

het enthousiasme bij leerlingen voor technische opleidingen.  

Ongeveer 35 technische bedrijven uit verschillende technische branches organiseren voor 

kinderen in de leeftijdsgroep van 10 tot 16 jaar allerlei doe-activiteiten: Sleutelen, lassen, 

solderen, ontwerpen op de computer, 3D printen, techniek in de zorg, laboratoriumwerk, bouwen, 

programmeren en nog veel meer.  

Om een idee te krijgen van dit evenement kunt u de website van Techniek Tastbaar bezoeken of 

filmpjes op youtube. Ook kunt u informatie vinden op Facebook, Twitter en Instagram.  

Wij nodigen alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs van harte uit om zich te 

verwonderen over techniek en om techniek te beleven. De leerkrachten zijn natuurlijk ook van 

harte uitgenodigd.  

  



 

Ook de ouders/verzorgers willen we graag ontvangen. Zij spelen immers een belangrijke rol in de 

keuzes en het loopbaanproces van hun kinderen. Daarom het dringende verzoek ook hen van dit 

event op de hoogte te stellen via mail of uw nieuwsbrief van school. U ontvangt enkele weken 

voor het evenement een voorbeeldbrief gericht aan de ouders/verzorgers.  

Eveneens zullen wij voorafgaand aan het evenement posters en flyers op uw school (laten) 

bezorgen met nadere informatie voor de kinderen en hun ouders / verzorgers. Dit zal in de week 

van 21 maart gaan plaatsvinden.  

De leerkrachten van de groepen 7 en 8 worden geïnformeerd over de “7 Werelden van Techniek” 

zodat zij in de aanloop naar het evenement met de kinderen in de klas aandacht aan werken in 

de technische sector kunnen besteden. Wij delen hiervoor een mooie folder uit die daarbij kan 

helpen. 

Wilt u dit evenement in uw jaaragenda opnemen en dit communiceren met de ouders? 

 

Nog even de feiten op een rijtje: 

Evenement: Techniek Tastbaar 

Wanneer: Vrijdag 8 april 2022 van 10.00 tot 20.00 uur  

Waar:   De Bonte Wever, Stadsbroek 17, Assen 

 

Voor wie: Kinderen in de leeftijdsgroep 10 tot 16 jaar en hun ouders en leerkrachten  

 

Tot ziens op 8 april ! 

 

Namens de organisatie van Techniek Tastbaar,  

Petra Lambert en John van Mierlo, projectcoördinator 
Email: john@jvmconnect.nl 
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