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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door G. Becht
van de Fractie van D66
over Techniekwedstrijd voor basisscholieren

Beantwoording van de vragen:
«

Deelt het college de mening van de D66 fractie dat het zinvol zou zijn als de Gemeente Woerden
met relevante partners het initiatief voor een techniekwedstrijd op gang brengt?

Antwoord: Ja.
»

Zo ja, is het college van plan hiermee aan de slag te gaan?

Antwoord: Ja.
»

Op welke wijze en wanneer? Qua planning lijkt een verbinding naar de komende techniek
driedaagse in november 2015 dan zinvol.

Antwoord: Door wethouder Duindam worden alle scholen (voor primair onderwijs) bezocht. Inmiddels zijn
18 van de 24 scholen bezocht. Uit deze schoolbezoeken blijkt dat er belangstelling is om techniek binnen
het reguliere programma meer aandacht te geven. Bovendien zijn scholen zich ervan bewust dat vanaf
2020 het onderwerp techniek verplicht is en onderdeel wordt van het curriculum.
Wij verwachten dat de meeste scholen willen meedoen aan een wedstrijd, mits de gemeente de verbinding
maakt. De verbinding met het Woerdens techniektalent (WTT) is evident. WTT zal meedoen met de
organisatie van de wedstrijd waarbij wij tevens gebruik kunnen maken van de denkkracht van en het
faciliteren door de ondernemers.
Vrijwel alle wedstrijden in het onderwijs zijn gericht op cognitieve vaardigheden, zoals lezen, rekenen en
schrijven. Ook beleidsmatig vinden wij het belangrijk om aandacht te hebben voor (jongeren en) edele
handwerkvaardigheden.
Op korte termijn zullen wij een start gaan maken met het organiseren van een activiteit (techniekwedstrijd)
die ook zal aansluiten op reeds bestaande activiteiten binnen de scholen en de techniek driedaagse.
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