André Kuipers bezoekt pabo Inholland Dordrecht
DORDRECHT - André Kuipers brengt woensdag 26 maart een anderhalf uur durend bezoek aan
Inholland Dordrecht. De enige actieve Nederlandse astronaut vertelt over zijn ervaring in de ruimte
en gaat in gesprek met studenten en docenten van de opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) om
hen te inspireren over bèta-technisch onderwijs. André Kuipers is hét Nederlandse boegbeeld om
jongeren enthousiast te maken voor wetenschap en techniek in het onderwijs in het algemeen en
op basisscholen in het bijzonder.
Het bezoek van André Kuipers is mede te danken aan pabodocente Erica Stedenburg, die vorig jaar
tijdens de Impulsdag van maart 2013 het winnende antwoord gaf op de vraag waarom Kuipers nu juist
een bezoek zou moeten brengen aan Inholland Dordrecht. “Omdat de opleiding Leraar Basisonderwijs al
jaren meer meisjes telt dan jongens, is vandaag de dag op het basisonderwijs nog onvoldoende interesse
en aandacht voor techniek. Een gastcollege van André Kuipers kan toekomstige meesters en juffen
motiveren om met het vak aan de slag te gaan”, aldus Erica. Tijdens de Impulsdag werd teruggeblikt op
een internationale conferentie over onderwijs.
Enthousiasme voor techniek
Als voorbereiding voor het bezoek verdiepen pabostudenten zich in de persoonlijkheid van de
ambassadeur van het Techniekpact en staan stil bij hun eigen interesse voor techniek. Ook bedenken de
studenten vragen die ze willen stellen rondom techniek en onderwijs. Welke kansen biedt dit
toekomstbestendige vak? Wat betekenen de wetenschappelijke experimenten die Kuipers tijdens zijn
ruimtereis heeft uitgevoerd voor de maatschappij?
Om zowel jongens en meisjes in het bijzonder al in een vroeg stadium te interesseren in techniek, krijgen
pabostudenten van Inholland vanaf het begin technische vakken aangeboden. Wellicht dat het bezoek
van Kuipers het enthousiasme voor techniek nog meer aanwakkert.
Techniekpact 2020
Bestuurders uit het onderwijs, bedrijven en organisaties ondertekenden op 13 mei 2013 samen met
minister Bussemaker (OCW), minister Asscher (SZW), minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker
(OCW) het Techniekpact 2020 in het Science Centre NEMO. Het pact moet de aansluiting van het
onderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen.
Het kabinet benoemde André Kuipers als speciaal ambassadeur voor het Techniekpact.
Als Hogeschool Inholland zien we het als onze maatschappelijke opdracht om kwaliteit te bieden aan
onze studenten. Wie bij Hogeschool Inholland studeert, wordt gezien en herkend en kan rekenen op
inhoudelijk hoger beroepsonderwijs. Dit alles in nauwe samenwerking met het mbo, het voortgezet en
wetenschappelijk onderwijs, de regio en het werkveld.
Op acht locaties in de Randstad biedt Hogeschool Inholland brede en voor het regionale werkveld
herkenbare opleidingen aan. We bieden studenten de ruimte om zich persoonlijk te vormen en voor te
bereiden op een verantwoorde en professionele beroepsuitoefening met een reflectieve kijk op zichzelf
en een respectvolle kijk op de maatschappij.
////////////////////////////////////// Einde persbericht //////////////////////////////////////
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Pers is uitgenodigd om bij het gastcollege van André Kuipers aanwezig te zijn.
graag voraf uw bezoek aanmelden via onderstaande contactpersoon.
Tijd: 11.00 – 12.30 uur
Locatie: Inholland Dordrecht, Achterom 103
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Renee Verkuijlen, communicatiemedewerker en persvoorlichter Inholland Rotterdam/Dordrecht
E: renee.verkuijlen@inholland.nl
T: 06-510 056 94

