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TechMISSion

Op 27 september deden 39 leerlingen van het vmbo klas 3-4 uit de omgeving Drachten-
Oosterwolde mee aan TechMISSion, een dag speciaal voor meiden om hen kennis te laten
maken met beroepen in de techniek. Er waren allerlei activiteiten: speeddates met
vrouwen met een technisch beroep, workshops, zoals houtbewerking, een drone besturen
en een elektrisch circuit maken. Ook gingen ze op bedrijfsbezoek bij Van der Wiel/Enviso,
Haaima Hylkema, SMST en Sixty82.
 
TechMISSion is een initiatief van 4 vrouwen met hart voor techniek: Saskia Spaargaren
(CNV-Vakmensen), Femke Gerbrandy (ROC Friese Poort), Lisette Berg (Aveco de Bondt)
en Tineke de Groot (De Bouw Iets voor Jou). Zij vinden het belangrijk dat er meer meiden
in de techniek komen werken en organiseren daarom elkaar jaar TechMISSion Dag. Deze
keer in samenwerking met ROC Friese Poort Drachten en het Techniek Expertise
Centrum.

Lees hier het artikel uit de Drachtster Courant.

https://mailchi.mp/2308a98762c5/nieuwsbrief-september?e=[UNIQID]
https://lc.nl/friesland/smallingerland/drachtstercourant/Succesvolle-TechMISSion-Meiden-in-de-Techniek-27955005.html


VMBO-leerlingen bouwen kassen op Stellingwerf
College

60 leerlingen klas 2 VMBO van het Stellingwerf College
in Oosterwolde bouwden begin deze maand maar liefst
6 kassen tijdens een workshop Bouw onder leiding van
De Bouw Iets Voor Jou. 

Zo kwamen ze in korte tijd met allerlei onderdelen van
de bouw in aanraking, zoals tekeningen lezen, rekenen,
zagen en boren. De kassen blijven niet op school, maar
worden verkocht.

Techniek 'tastbaar' gemaakt in Franeker én Wolvega

Op 30 september vond Techniek Tastbaar plaats bij
CSG Anna Maria van Schurman in Franeker én het
Linde College in Wolvega. Tijdens het evenement
kunnen jongeren en hun familie zien, doen en ervaren
wat techniek te bieden heeft.

Ook de Bouw en Infra deden weer mee met activiteiten
zoals technisch tekenen, dakpannen leggen, muurtjes
metselen, een dobbelsteen van hout maken en een
kraan besturen! Met dank aan: Bouwbedrijf Hiemstra,
Bouwbedrijf Van Marrum, Bouwmensen, Technopark
Heerenveen en De Bouw Iets Voor Jou. 

Op 18 november is Techniek Tastbaar bij het KEI-College in Heerenveen. We
zoeken nog Bouw- en Infrabedrijven om hier aan mee te doen. Aanmelden kan via

info@debouwietsvoorjou.nl.

Deel onze berichten!

Regelmatig plaatsen we filmpjes en berichten op Facebook en Instagram om Bouw
en Infra bij jongeren en ouders onder de aandacht te brengen. Ook zitten we op

LinkedIn. Volg ons en deel onze berichten! Met elkaar kunnen we veel meer
jongeren bereiken.
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