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TECHNIEKCLUB 
Welkom bij de Techniekclub van Zorgbureau Talent. De Techniekclub is onderdeel van het 

zorgaanbod van Groepsbegeleiding Jeugd.  

De Techniekclub is een actief middel om binnen het groepsproces bepaalde doelen te behalen. Hierin 

streven we zoveel als mogelijk naar een uitdagende werkomgeving, waarin we de kinderen op een 

plezierige en educatieve wijze kennis laten maken met gereedschappen en materialen (hamers, 

zagen en schroevendraaiers, maar ook elektrische gereedschappen zoals een accuboor, een 

decoupeerzaag of een schuurmachine) . Door middel van bouwpakketjes en het maken van eigen 

creaties, voornamelijk op het gebied van houtbewerking, wordt gewerkt aan het vergroten van 

motorische vaardigheden. Naast het zelfstandig werken wordt er ook aandacht besteed aan het 

samenwerken, door middel van het uitvoeren van bepaalde klusjes. Dit kan in onze eigen 

werkomgeving zijn, maar ook op andere locaties binnen Talent.  

Binnen de clubjes van de groepsbegeleiding van Talent wordt er gewerkt aan verschillende doelen. 

Deze doelen zijn voor elk Talent anders en worden in het plan van aanpak beschreven. Doelen waar 

o.a. aan gewerkt wordt tijdens de Techniekclub; 

 Vergroten van fijne en grove motorische vaardigheden 

 Leren omgaan met kinderen van alle leeftijden 

 Leren functioneren in groeps- en teamverband 

 Het vergroten van de zelfstandigheid 

 Taakjes leren plannen en uitvoeren 

 Leren omgaan met gereedschappen en materialen op een veilige manier 

De Techniekclub maakt elke zaterdag gebruik van de loods van Talent. Deze loods is van maandag 

t/m vrijdag in gebruik door de Groepsbegeleiding Volwassenen. O.a. de Groenvoorziening en de 

Houtbewerking maken gebruik van deze loods. In deze loods heeft de Techniekclub zijn eigen 

‘Techniekhoekje’ waar de hele dag gewerkt kan worden aan verschillende werkjes en opdrachten. 

Deze loods is gelegen op Oosterbroekweg 19, 6245 BN, Gronsveld. 

De hoofdlocatie van Groepsbegeleiding Jeugd Gronsveld is gelegen op Kampweg 37B, 6247 AR, 

Gronsveld. Telefoonnummer van het secretariaat is 043-4083063, voor informatie, aanmelding of 

afmelding. 

Handig om mee te nemen: 

 Oude kleren die niet schoon hoeven te blijven! 
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Dagprogramma 
 
De Talenten worden op zaterdagmorgen thuis opgehaald met taxibusjes van een bedrijf waar Talent 

mee samenwerkt. Deze busjes zijn te herkennen aan het logo van Talent, wat op de bus staat of 

onder de voorruit ligt. Vervolgens worden ze bij de techniekloods afgezet, waar ze eerst nog wat vrije 

tijd hebben voordat er met het programma begonnen wordt. Als iedereen aanwezig is, wordt de dag 

besproken en worden de regels herhaalt. Dit zijn voornamelijk regels met betrekking tot de veiligheid 

in de loods. 

Na de dagbespreking wordt er begonnen met technieken. De kinderen mogen zelf kiezen wat ze 

willen maken. Ze kunnen hierbij kiezen uit een bouwpakketje (dit zijn verschillende bouwpakketjes 

die ook verschillen in moeilijkheidsgraad), ze kunnen een eigen creatie maken mits deze bepaalde 

afmetingen heeft zodat deze ook mee naar huis kan in het taxibusje (wapens of enige andere vorm 

van geweld worden niet toegelaten, bijvoorbeeld; een wapen van hout, een knuppel of een pijl en 

boog). Als derde keuze kunnen de kinderen deel uit maken van het ‘klusjesteam’. Dit groepje wordt 

gevormd aan het begin van de dag, die gedurende de rest van de dag bezig zijn met klusjes. Dit 

kunnen klusjes zijn in de techniekloods (bijvoorbeeld het repareren van stoelen of tafels) , op andere 

locaties van Talent (eventuele klusjes wat andere groepen voor ons hebben), maar ook externe 

klusjes zoals het halen van hout of andere materialen bij de bouwmarkt. Hierbij wordt ook aandacht 

besteedt aan hoe de kinderen zich moeten gedragen in openbare ruimtes en winkels. 

Halverwege de dag wordt er een half uurtje pauze genomen voor het harde werken en wordt er 

gezamenlijk geluncht. Na de lunch wordt er verder gewerkt aan hetgeen waar ze aan bezig waren of 

wordt er aan nieuwe werkjes begonnen. Ook wordt er af en toe tijd gemaakt om even naar buiten te 

gaan om een frisse neus te halen. Dit kan naar een speeltuintje zijn of naar het bos.  

Aan het einde van de dag wordt er gezamenlijk opgeruimd en vervolgens de dag afgesloten met wat 

drinken en een stuk fruit. De dag wordt geëvalueerd en de kinderen krijgen de busnummers te horen 

waarmee ze naar huis gaan. Nadat de dag in afgesloten, worden we bij de loods opgehaald door 

taxibusjes en vervolgens afgezet bij de hoofdlocatie van Groepsbegeleiding Gronsveld. Om 16.00 uur 

wordt er vanuit hier vertrokken met de taxibusjes richting huis en zit de dag er weer op voor de 

kinderen. 
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Hieronder het dagprogramma hoe het wordt ingevuld bij de techniekclub. Dit dagprogramma hangt 

ook altijd op het bord, zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. 

10.00 uur 

 

Aankomst Talent 

10.20 uur 

 

Dagbespreking 

10.30 uur 

 

Technieken 

12.30 uur 

 

Lunchen 

13.00 uur 

 

Technieken 

14.45 uur 

 

Opruimen 

15.30 uur 

 

Dagafsluiting  

15.45 uur 

 

Naar de taxi busjes 

16.00 uur 

 

Naar huis  
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Even voorstellen… 

Mijn naam is Tom Slangen. Ik ben 26 jaar oud en ben al 6 jaar 

werkzaam binnen de groepsbegeleiding van Talent. Mijn 

grootste hobby is voetbal, maar in mijn vrije tijd doe ik ook 

graag aan andere sporten zoals mountainbike, hardlopen en 

zwemmen. Naast deze sportieve hobby’s ben ik ook graag bezig 

met klussen. Deze actieve manier van bezig zijn wil ik dan ook 

graag overdragen op de kinderen. Het actief bezig zijn staat dan 

ook centraal bij de techniekclub. Hierbij vind ik het belangrijk 

dat we aan doelen werken op een manier waarbij de kinderen 

ook plezier ervaren. Naast de techniekclub ben ik ook werkzaam 

bij de zwemclub en de kookclub.  

Email: tom.slangen@talentonline.nl 
Telefoonnummer: 06-40829732 
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag 
 

 

Ik ben Kelly Kuijpers, 21 jaar en ik woon in Gronsveld. Alweer 

bijna 1,5 jaar ben ik een vast gezicht op de techniekclub. 

Hiernaast volg ik de opleiding Pedagogiek aan de Fontys 

Hogeschool in Sittard en zit nu in mijn 3e jaar. In mijn vrije tijd 

ga ik er graag op uit met vrienden.  

Email: kelly.kuijpers@talentonline.nl 
Werkdagen: zaterdag 
 

 

 

Mijn naam is Robin Heusschen, ik ben 24 jaar en 

woon in Eijsden. Sinds 1 februari 2018 ben ik  

werkzaam bij Talent. Tot op heden sta ik als vast gezicht  

op de techniekclub. Tevens volg ik ook nog de opleiding 

pedagogiek aan de Fontys Hogeschool in Sittard. 

Hier zit ik in mijn vierde en daarmee laatste leerjaar. 

In mijn vrije tijd voetbal ik graag en ga ik graag op pad 

met vrienden. 

Email: robin.heusschen@talentonline.nl 

Werkdagen: zaterdag en de vakanties 

 


