
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoornbeeck TechCentrum  
 
De nieuwsbrief van het Hoornbeeck TechCentrum is er weer. Het TechCentrum is de verbinder tussen 
bedrijfsleven en onderwijs. 
 

Samen gaan we techniek promoten! 
 
Save the date! 

Op woensdag  1 februari 2023 organiseren wij op onze locatie in Amersfoort een Doedag technologie voor 
leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs. Voor dit programma worden diverse VO scholen uitgenodigd om kennis 
te maken met techniek. Bij de vakopleidingen gaan de leerlingen workshops volgen. Tevens is er een doorlopende 
bedrijvenmarkt waar uw bedrijf zich kan presenteren. Het is de bedoeling dat de leerlingen kennismaken met de 
techniek waar uw bedrijf zich mee bezig houdt. De leerlingen krijgen een opdracht die ze op de bedrijvenmarkt 
moeten uitvoeren. Op die manier kunnen zij op een ontspannen manier met uw bedrijf kennismaken. Het aantal 
standplaatsen is beperkt. Deze dag begint om 09:00 uur en eindigt om 15:00 uur. Voor meer informatie en 
aanmelden stuur een e-mail naar techcentrum@hoornbeeck.nl  
 
Wilt u meedenken over de opdracht voor de bedrijvenmarkt, laat het ons weten. 
 

Op dinsdag  21 februari 2023 is er een innovatie dag voor onze MBO studenten. Die dag staat in het teken 
van innovatie en vernieuwingen binnen de technologie. Er zijn die dag diverse lezingen, gastcolleges, workshops 
etc. Heeft u interesse om een bijdrage te leveren dan komen wij graag met u in contact, wilt u dan een mail 
sturen naar techcentrum@hoornbeeck.nl  
 

In mei 2023 wordt voor de 2e keer de kids experience dag georganiseerd voor kinderen van de basisschool. Zij 
gaan die dag aan de slag met allerlei materialen. Over het thema wordt nog gedacht, vorig jaar was dat een 
huttendorp, misschien dit jaar weer…? Heeft u ideëen of wilt u meedoen/denken laat het ons weten door een e-
mail te sturen naar techcentrum@hoornbeeck.nl  
 

Onze openavonden zijn op 19 januari en 14 maart 2023 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 04 Hoornbeeck TechCentrum 
December 2022 



 

 
 

Nieuwbouw 
Op de achtergrond wordt nog steeds gewerkt aan de nieuwbouwplannen. Vanwege de sterk gestegen 
bouwprijzen hebben we helaas moeten besluiten om de bouw een jaar uit te stellen. Uiteraard houden we de 
markt in de gaten, zodra het kan gaan we bouwen. 
 
Kennisoverdracht 
Bij veel technische mensen en bedrijven is fantastische technologie kennis beschikbaar. Wilt u dat met ons delen? 
Onze studenten en docenten komen graag met u in contact. Zoekt u een opleiding voor uw vakmensen neem 
eens contact met ons op. 
 
Contact: 
Albért Pas 
Jeroen van Gilst 
techcentrum@hoornbeeck.nl 

|Techniek is het mooiste wat er is| 


