
 

Bijdrage per partner 
 
 

A Kenniskring PO-VO F1 Opzetten regionale kenniskring LOB 
(Loopbaanleren) 

F2.7 Bedrijfsbezoeken en gastlessen 

B Opzetten 2 techniekcentra F2.1 Techniek Festival in Barendrecht voor 
groep 8 

F3 Coördinatiepunt voor onderwijs en 
bedrijfsleven 

C1 Aanstellen docenten en 
instructeurs 

F2.2 Techniek Carrousel in Ridderkerk voor 
groep 8 

F3.1 Website overzicht LOB en 
techniekactiviteiten 

C2 Moderne faciliteiten en materialen F2.3 OTIB techniek trailer en workshops 
inzetten in het VO 

G Technologie en Toepassing integreren in 
GL en TL 

C3 Realiseren van een dekkend 
techniekaanbod 

F2.4 Enerwize project Da Vinci College H Opzetten Raad van Advies 

D Kenniskring opzetten met VMBO, 
MBO en bedrijven 

F1 Opzetten regionale kenniskring LOB 
(Loopbaanleren) 

I Opzetten Stuurgroep 

E1 Keuzevakken uitvoeren bij het ROC 
Da Vinci College te Dordrecht 

F2.5 Windroos project Da Vinci College J Jaarlijkse voortgangsrapportage en 
evaluatie 

E2 Keuzevakken uitvoeren bij 
bedrijven 

F2.6 Snuffelstages VO begeleiding 2 uur per dag 
per leerling 2 weken stage per jaar 

K Netwerksessies 

 
 
 

Doelstellingen   A B C1 C2 C3 D E1 E2 F1 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F2.6 F2.7 F3 F3.1 G H I J K Totale inzet 
Deelnemende partij  
Amto Art & Design       x                                       € 5.000 
 Technische kunstproject 
BHV Nieswaag                               x               € 2.700 
 Cursussen kleine brandblusmiddelen en EHBO. 
Coolmark B.V.   x   x   x   x   x         x x             x € 5.200 
 Gastlessen, stageplekken, lesmateriaal, appendages t.b.v. praktijklessen, advies vakindeling, introductielessen, workshop 

Techniek Festival en bedrijfsbezoeken en leveren van coolsysteem. 
GKB Groep           x   x   x         x x             x € 18.200 

Angela van Zaalen




 Stageplaatsen, bedrijfsbezoeken, meedenken en uitvoeren keuzevak en kenniskring, Techniek Festival workshops 
Hollandia BV                             x x             x € 2.500 
 Stages en bedrijfsbezoeken en gastlessen 
IHC Merwede                             x x             x € 2.500 
 Stageplekken, bedrijfsbezoeken, lesmateriaal, meedenken keuzevakken en wat wenselijk is. 
Kraaijevelds 
Aannemingsbedrijf 

          x   x   x         x x             x € 21.000 

 Stageplaatsen, bedrijfsbezoeken, meedenken en uitvoeren keuzevak en kenniskring en locatie en workshops Techniek Festival 
Metaaldraaierij de 
Koning 

                            x x             x € 2.500 

 Stages en bedrijfsbezoeken en gastcolleges (in bijvoorbeeld productietechniek of automatisering). 
Kloeckner Metals ODS 
B.V. 

                            x x             x € 2.500 

 Stages en bedrijfsbezoeken en gastlessen 
Timmerfabriek De Kievit                             x x             x € 2.500 
 Stageplaatsen, bedrijfsbezoeken, meedenken met lesmateriaal. 
Van der Heiden Systems                             x x             x € 2.500 
 Stages en bedrijfsbezoeken en gastlessen 
Wijngaarden VeiligGoed       x                       x               € 3.700 
 Jaarlijkse deelname aan de Open Dag in Ridderkerk en/of omgeving. Sponsoring met PBM producten (veiligheidsbrillen, 

adembeschermingsmaskers, handschoenen). Mogelijkheid tot bedrijfsbezoeken aan Wijngaarden VeiligGoed. 
Vertaz (technische 
groothandel) 

                            x x             x € 5.000 

 Landelijke brancheorganisatie technische groothandel levert bedrijven aan uit de regio voor bedrijfsbezoeken, gastlessen en 
stages. 

Gemeente Barendrecht           x       x         
 

 x x        x     x € 20.000 
 De gemeente faciliteert de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven via de stichting SOB Barendrecht. De gemeente zet zich 

in voor bedrijfsbezoeken en gastlessen en brengt het SOB onder de aandacht bij bedrijven. Gemeente Barendrecht faciliteert de 
organisatie van het Techniek Festival. 

Metaalunie   x x                       x x               € 10.000 
 CoFi-kit Metaal met 5 stageplaatsen, 2 gastlessen, 10 technoskills kaarten, 2 docentstages, ondersteuning bij LOB, 2 

bedrijfsbezoeken, voorlichtingsbijeenkomsten en eventueel meedenken met keuzevakken. (5.000,00 per school) 
DM Metalent   x       x                 x x               € 10.000 
 Gastlessen en bedrijfsbezoeken en snuffelstages (zie ook CoFi-kit) (5.000 per school) 



OTIB                        x                       € 25.000 
 Inzetten van Technobiel, Experience trailer, techniekstand, mensen inzetten voor workshops van OTIB, materialen en als het 

mogelijk is deelnemen aan project hybride docenten ( 5 scholen). 
IWZH x   x x   x x x               x             x € 17.250 
 Gastlessen/workshops en bedrijfsbezoeken en rondleidingen bedrijfsschool en snuffelstages en meedenken keuzevakken en 

docentscholing en hybride leren. 
Goflex Schiedam                               x             x € 1.000 
 Voorlichtingen op beurzen en scholen, evt. gastlessen of korte stages. 
Bouwend Nederland x     x   x         x       x x               € 20.000 
 Zie COFIKIT omschrijving 
Bouwmensen Zuid-
Holland Zuid BV 

x   x x     x x             x x               € 7.250 

 Gastlessen, bedrijfsbezoeken, werkplaatsactiviteiten, invulling keuzedelen/profieldelen vmbo, workshops, kenniskring. 
OOMT BOVAG       x x                    x  x               € 5.000 
 Zie COFIKIT omschrijving 
SOB Barendrecht x x   x x x   x   x       x x x   x   x x   x € 31.100 
 Bedrijven kunnen de (beroeps)praktijk laten zien en ervaren. Ontwikkelingen in de techniek volgen elkaar snel op, daarom is het 

belangrijk om aangesloten te zijn bij de hedendaagse praktijk. Bedrijven kunnen leerlingen al vroeg laten kennismaken met de 
verschillende mogelijkheden en beroepen in de techniek. In de praktijk komt het hierop neer: 
• Inzet meedenken bij kenniskringen en de organisatie van LOB-activiteiten zoals bedrijfsbezoeken, gastlessen en workshops 

voor leerlingen van 11 tot 16 jaar.  
• (Snuffel)stages bieden voor leerlingen van 13 tot 15 jaar. 
• Materiaal bieden voor modules en het inrichten van de Techniek Centra om po en vo leerlingen enthousiast te maken voor 

techniek.  
• Samen met de vmbo-scholen en mbo extra keuzevakken bieden die belangrijk zijn voor in deze regio.  
• Bedrijfsbezoeken en stages voor docenten vmbo en mbo bieden ter professionalisering.  
• Bijwonen van Raad van Advies en netwerkwerkbijeenkomsten.  
• Zichtbaar zijn op het boekingssysteem met tekst, logo en mogelijke samenwerking. 
• Materiaal en inrichting techniek centra. 
 

Ondernemersvereniging 
FBO Freshworld 

  x   x x x   x   x x     x x x   x           € 22.500 

 • Inzet meedenken bij kenniskringen en de organisatie van LOB-activiteiten zoals bedrijfsbezoeken, gastlessen en workshops 
voor leerlingen van 11 tot 16 jaar.  



• (Snuffel)stages bieden voor leerlingen van 13 tot 15 jaar. 
• Materiaal bieden voor modules en het inrichten van de Techniek Centra om po en vo leerlingen enthousiast te maken voor 

techniek.  
• Samen met de vmbo-scholen en mbo extra keuzevakken bieden die belangrijk zijn voor in deze regio.  
• Bedrijfsbezoeken en stages voor docenten vmbo en mbo bieden ter professionalisering.  
• Bijwonen van Raad van Advies en netwerkwerkbijeenkomsten.  
• Zichtbaar zijn op het boekingssysteem met tekst, logo en mogelijke samenwerking. 
• Materiaal en inrichting techniek centra. 
 

 Totaal cofinanciering per jaar € 244.900,00 
 

 Totale cofinanciering project Sterk Techniekonderwijs € 979.600,00 
 

 

Verklaring 
De partijen verklaren akkoord te gaan met: 
§ De inhoud en voorwaarden van de subsidieregeling Sterk techniekonderwijs 2020–2023. 
§ De uitvoering van het ingediende activiteitenplan met de daarbij behorende regiovisie en begroting. 
§ De afspraken die zijn opgenomen in deze samenwerkingsovereenkomst. 
 

Duur van de overeenkomst 
Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door alle partijen en geldt voor de gehele duur van het project. De 
samenwerkingsovereenkomst eindigt op: 31 december 2023. Verlenging van de overeenkomst is mogelijk in overleg tussen de partners. De partners hebben de intentie om 
ook na de duur van het project te blijven samenwerken aan het versterken van het technisch vmbo-onderwijs. 
 

Handtekeningen 
Zie volgende pagina’s.  


