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PERSBERICHT
De Werkgroep Ontwikkelingstechnieken (WOT) organiseert voor de 29ste keer de
Techniek Week (T-week). De T-week wordt dit jaar gehouden van zondag 2 juli t/m
zaterdag 8 juli 2006.
De T-week
De T-week is een technische cursusweek voor ontwikkelingswerkers die wordt georganiseerd
door de Werkgroep OntwikkelingsTechnieken (WOT) in samenwerking met het ROC van
Twente en de Stichting Samenwerkingsverband Bouw Regio Twente (SSB).
Het doel van de T-week
De T-week is bedoeld voor mensen zonder een technische opleiding die op termijn worden
uitgezonden naar een ontwikkelingsland. De bedoeling is om de technische vaardigheid van
ontwikkelingswerkers te vergroten. Cursisten maken intensief kennis met een aantal
elementaire technieken die direct gericht zijn op de praktijk in ontwikkelingslanden. Op deze
wijze leren de deelnemers eenvoudige technische problemen zelf te verhelpen. De ervaring
leert dat de cursisten hierdoor ook eerder aan ingewikkelder klussen durven te beginnen.
Het programma
Tijdens het dagprogramma worden de praktijklessen gegeven door gekwalificeerde en
gemotiveerde docenten uit het middelbaar beroepsonderwijs. Er wordt gebruik gemaakt van
volledig ingerichte praktijklokalen. De medewerking van leraren uit het middelbaar
beroepsonderwijs, alsmede het gebruik van MBO faciliteiten, staan borg voor het
professionele niveau van de cursus. Dit programma duurt van maandagochtend tot
vrijdagmiddag.
De volgende technieken komen aan de orde:
• Elektrotechniek
• Houtbewerking
• Metaalbewerking
• Metselen
• Motorvoertuigentechniek
• Installatietechniek
Tijdens het avondprogramma wordt er een aantal lezingen verzorgd over relevante
onderwerpen. Ook is er veel gelegenheid voor de cursisten om onderling kennis te maken en
ervaringen uit te wisselen.

Op de zaterdag wordt het geleerde toegepast bij de WOT. Op deze dag is het onder andere
mogelijk een put te slaan, een zonnecollector of een touwpomp te maken, of anderszins met
techniek aan de slag te gaan.
Overige informatie
De T-week wordt dit jaar gehouden van 2 juli tot en met 8 juli. De cursuskosten bedragen €
285,-. Voor studenten en werkzoekenden bedragen de cursuskosten € 190,-. De T-week wordt
tegen kostprijs aangeboden. Het maximale deelnemersaantal bedraagt 30. Bij eventuele
selectie gaan cursisten die op korte termijn worden uitgezonden voor. Inschrijven kan tot 1
juni 2006.
Verder kunt u ons vinden op internet: http://www.wot.utwente.nl/tweek. Hier vindt u onder
meer fotomateriaal van voorgaande T-weken. Logo’s zijn te vinden op
http://www.wot.utwente.nl/press/
Inschrijfformulieren, posters en folders kunnen worden aangevraagd bij:
Werkgroep OntwikkelingsTechnieken
Vrijhof
Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede.
Tel. 053-4893191
e-mail: wot@tdg.utwente.nl

