Eerste nieuwsbrief over het Techatelier – September 2017
Beste lezer,
De afgelopen maanden heb ik je geraakt op het
onderwerp Het Techatelier. Omdat je een
collega bent die ik gesproken heb. Of omdat je
als student in een deelproject bezig bent. Of
gewoon belangstelling had en we een eerste
verkennend gesprek gevoerd hebben.
Er is in die maanden veel werk verzet. Tijd dus voor een eerste overzicht in een nieuwsbrief.
Wat is er allemaal gebeurd? Waar staat het nu precies met dat Techatelier? Waar gaat het
de komende tijd naar toe? Wie doen dat allemaal?
Laat ik beginnen met de mensen van
Onderwijsroute10-14, Annelies Robben en haar
team bedanken voor het lef en het vertrouwen
dat hun 52 kinderen een stukje ICT en techniek
onderwijs gaan krijgen. En aan al die studenten, zestien stuks in zes deeltrajecten, die leren
over sociaal ondernemen, 3D printen en programmeren met Scratch. En al die collega’s
binnen Windesheim die vrijblijvend meedenken, die ook. Dankjewel
De maand september
De belangrijkste activiteiten hebben zich op de Onderwijsroute voorgedaan rondom Lego
League.
In de ruimtes van Windesheim zijn studenten aan de slag gegaan met de voorbereiding op
de tweede periode voor Programmeren met Scratch. In de derde periode staat Geoinformatie centraal.
Is geld de enige waarde?
In een goed en indringend gesprek legde Henk Boshove de vinger in augustus op de zere
plek: er nog weinig geregeld. Oei. Geen contract, governance, tijd, geld of uitgesproken
commitment. En nog wel meer niet. Daar wordt nu heel hard aan gewerkt. Lijnen binnen
Windesheim en naar de gemeente worden gelegd. Er is een stormbal gehesen en
noodklokken geluid.
Er wordt ook onderzocht hoe en waar geld te vinden is. En bij mijn pitch over Zwembad 2.0
kan ik eind van het jaar een 3D geprint model van een zwembad vasthouden. Dat
telefoontoestel is wel sneu.
Mocht je op de hoogte willen blijven dan kun je je inschrijven op de emaillijst van het
Techatelier. Op de homepagina staat rechts een veld om je aan te melden.
Als je vragen hebt, kun je Bertrand altijd mailen.
Bedankt voor het lezen en je medewerking. Stuur deze nieuwsbrief gerust door als je denkt
dat iemand de informatie interessant of bruikbaar vindt. Alles is rechtenvrij ☺

