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Duurzaamheid en Techniek is overal. We hebben 
ermee te maken in technische branches zoals de 
bouw, installatie- en elektrotechniek. Maar ook 
sectoren als de zorg, voedselindustrie, energie en 
sport kennen steeds meer duurzame technische 
toepassingen. 

Goed techniekonderwijs is dus hard nodig. Dat 
begint al op de basisschool. Als we genoeg slim-
me technici willen hebben voor de banen van 
morgen, zullen we kinderen al vroeg moeten 
interesseren en inspireren voor een baan in de 
techniek. 

Hiermee bedoelen we techniek in de breedste 
zin van het woord. Zo raken kinderen mogelijk al 
vroeg geïnspireerd om voor een technische oplei-
ding en uiteindelijk voor een technisch beroep te 
kiezen. 

GENiaal is opgericht met als doel bewustwording 
te creëren onder o.a. ondernemers, inwoners en 
scholieren op het gebied van Duurzaam onderne-
merschap, Techniek en Onderwijs.

Docenten, mentoren en decanen spelen een be-
langrijke rol in de begeleiding van leerlingen in 
het basis- en voortgezet onderwijs bij hun studie- 
of beroepskeuze. 
Talenten ontdekken, leerlingen motiveren, kinde-
ren goed voorbereiden op de toekomst: allemaal 
redenen om werk te maken van duurzaamheid & 
techniek. Wil je graag een impuls geven aan de 
GENiaal markt voor Duurzaamheid, Techniek en 
Onderwijs?

Als bedrijf kan je hierin helpen te ondersteunen, 
door deel te nemen aan de GENiaal TECH-markt 
op zaterdag 5 oktober 2019. Deze dag geven wij 
dat weer in de ‘7 werelden van techniek’! Lees 
hier verderop meer over...

Uiteraard legt de Gemeente Geertruidenberg de 
verbinding met de regio, omdat ondernemers 
en het onderwijs zich niet door ‘grenzen’ laten 
belemmeren...

MELD JE AAN ALS BEDRIJF

Bedrijven die zich willen presenteren kunnen zich voor deze dag aanmelden door 
contact op te nemen via mail: info@geniaal.nu of door te bellen met Ron Broeders, 
tel. 06 51 17 66 22.

Gemeente Geertruidenberg partner in duurzaamheid, techniek & onderwijs
Contactpersonen GENiaal:
voor bedrijven: Ron Broeders, tel. 06-51176622, info@geniaal.nu
voor het onderwijs: Jill van Oers, tel. 06-14768662 



1. Wetenschap en ontdekken

In het GENiaal OntdekLab laten wij kinderen 
in de gemeente Geertruidenberg zelf aan 
de slag gaan met eenvoudige materialen en 
laten we ze ontdekken hoe vele technieken 
werken. De bezoekende kinderen (groep 6, 
7 en 8 van de basisscholen) gaan dan aan 
de slag met verrassende proefjes en interes-
sante onderzoekjes op het gebied van met 
name techniek en duurzaamheid.

2. Onze planeet | Duurzaamheid

Duurzame energie is de toekomst! Steeds 
meer bedrijven wekken stroom op met zon-
nepanelen, rijden elektrisch of verwarmen 
hun water met behulp van een zonneboiler 
of warmtepomp. 
De bedrijven in deze wereld van water, 
natuur en energie zorgen ervoor dat we 
bijvoorbeeld onze voeten drooghouden, 
wekken duurzame energie op, zorgen voor 
klimaatbeheersing, sanitair, drinkwater en 
infrastructuur. 

3. Voeding en gezondheid

Voedselproductie of leverancier. In deze we-
reld laten bedrijven het productieproces van 
voedingsmiddelen zien. Maar ook bedrijven 
die kunnen laten zien hoe we de producten 
die we eten nog gezonder maken. 

4. Het menselijk lichaam en bewegen

In de zorg wordt steeds vaker gebruikge-
maakt van techniek. In de ouderenzorg 
en thuiszorg is eveneens meer sprake van 
technologische ondersteuning, zeker in het 
kader van mensen langer thuis laten wonen. 
Denk aan alarmsystemen, zorgrobots en 
zorg op afstand met een tablet of computer. 
Techniek wordt dus steeds meer onderdeel 

van het beroep van zorgverlener. Daarom is 
het belangrijk dat studenten in de opleiding 
leren omgaan met en bouwen aan techni-
sche hulpmiddelen en toepassingen die in 
de zorg gebruikt worden. 

5. Verkeer, transport en ruimte

De komende jaren gaat er veel te gebeuren 
in de wereld van vervoer en ruimte. Be-
drijven in de auto- en scheepvaarttechniek 
hebben continue te maken met innovatieve 
uitdagingen, zowel qua bouwen, als het 
benodige onderhoud. 
Denk ook aan bedrijven die werken aan 
systemen die het verkeer in de stad regelen, 
magazijnrobots maken voor online shoppen 
of systemen die koffers op vliegvelden bij 
hun eigenaar brengen... 

6. Creatief & ontwerpen, maken & ont-
wikkelen

Bedrijven in game-design, kledingontwerp 
en licht&geluid.
Voor techniek en nieuwe media, moeten 
leerlingen beschikken over een technisch 
inzicht en kennis van systemen, hardware, 
en software. 
Bedrijven die creatief zijn in het bedenken 
van technische oplossingen voor de ideeën 
van de opdrachtgever.  

7. Geld en handel, Wonen

In deze wereld vind je steeds meer techni-
sche ontwikkelingen die de handel verge-
makkelijken. Producten en geld gaan de 
hele wereld over, en dat gaat steeds sneller. 
Daarvoor zijn veel technische mensen nodig: 
soms met heel veel verstand van een klein 
schakeltje, soms iemand die slim verschil-
lende technieken kan combineren tot iets 
nieuws, bijvoorbeeld domotica.

PARTNERS www.GENiaal.nu

ONDERWIJS & TECHNIEK 
GE ER T RU I D ENBERG

DE 7 WERELDEN VAN TECHNIEK VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

Bedrijven kunnen zich binnen de 7 werelden presenteren met een grote variatie aan activiteiten. Daardoor is er 
voor iedere bezoeker wel iets te ontdekken en te doen op zaterdag 5 oktober 2019. Deze dag willen we laten 
zien hoe breed duurzaamheid en techniek in onze samenleving is. 

De bezoekers van de GENiaal TECH-markt laten wij inspireren en meenemen in de ‘7 werelden van techniek’:

Deze GENiaal TECH-markt worden georganiseerd op het Dongemond College in Raamsdonksveer in opdracht van 
de gemeente Geertruidenberg. Voor en door het technische bedrijfsleven in de regio, leerlingen uit het basison-
derwijs in groep 6, 7 en/of 8 en voor leerlingen van het Dongemond College en het Hanze College uit Oosterhout. 
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