
 
 

 

Stichting TechNet Eemland 
 
 

 

 

 

 
Voldoende vakmensen in de techniek 

Jaarplan 2018 

 

 

 

 

 

Stichting TechNet Eemland 

Amersfoort 

November 2017 

 

 

 



                                                                                                                                                     

2 

  Stichting TechNet Eemland - www.techneteemland.nl 

 

Jaarplan 2018 

Stichting TechNet Eemland 2018  

 

Voor u ligt het Jaarplan 2018 van Stichting TechNet Eemland. Hierin vindt u de ambities op het gebied van de 

aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt techniek en technologie van Stichting TechNet Eemland.  

 

Sinds 2003 werken in de regio Eemland onderwijs, bedrijfsleven, overheid en brancheorganisaties in de technische 

sector actief samen met als doel jongeren te interesseren voor een toekomst in de techniek. Stichting TechNet 

Eemland stemt haar activiteiten jaarlijks af op de behoeften uit de regio.  

 

Stichting TechNet Eemland heeft zich afgelopen jaren actief ingezet op de promotie van techniek in de regio en het 

samenbrengen van bedrijven, onderwijs, brancheorganisaties en overheid. De komende periode zal dit verder worden 

voortgezet. 

 

Voldoende technische vakmensen, nu en in de toekomst, is de drijfveer van Stichting TechNet Eemland. 

Samenwerken, verbinden en regisseren zijn sleutelwoorden. De komende periode is gericht op het uitbreiden van 

techniekpromotie, verder ontwikkelen van nieuwe initiatieven, verduurzaming van de bestaande initiatieven en 

verankering in de regio.  

 

Stichting TechNet Eemland 

 

Bestuur 

Jan Kleijbergen – Van Lodenstein College – voorzitter 

Petra Kanters – MBO Amersfoort - penningmeester 

Herriët Wegenaar – InstallatieWerk Midden - secretaris 

Jan Nieuwenhuizen – ROC Midden Nederland – bestuurslid 

Marleen Schrijver - projectleider 

 

Amersfoort, november 2017 
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1. Huidige situatie in de regio 

 

1.1 Economie en arbeidsmarkt in de regio  

In de periode 2018 – 2021 groeit de economie naar verwachting met gemiddeld 1,8% per jaar. De beroepsbevolking 

groeit jaarlijks met 0.4% en het aantal banen groeit met 0,8% per jaar. Het aantal zelfstandigen groeit sterker (1,2%) 

dan het aantal van werknemers (0,7%). 

 

De economische groei zorgt voor een grotere werkgelegenheid; meer banen. En meer vacatures. Vacatures ontstaan 

enerzijds door uitbreiding van personeel (werkzoekenden, schoolverlaters, herintreders), anderzijds door vervanging 

van personeel (banenwisselaars, uittreders). Door het huidige herstel van de economie zullen mensen eerder van 

baan wisselen. Het % uittreders is dalend. Er stoppen minder mensen zonder dat ze pensioen of uitkering ontvangen, 

het aantal uitstromers wegens pensioen neemt af door het fiscaal ontmoedigen van prepensioen en het versneld 

jaarlijks oprekken van de AOW –gerechtigde leeftijd. 

 

De werkgelegenheid regio Amersfoort ligt boven het landelijk gemiddelde. De groei van de beroepsbevolking in regio 

Amersfoort rond landelijk gemiddelde. De regio zal moeite hebben te voldoen aan de grote vraag naar 

arbeidskrachten. 

 

Bron: UWV Arbeidsmarktprognose 2016-2017 

Tabel 1: Ontwikkeling aantal banen werknemers per sector 

 

Technische sector, problematiek in de regio 

In de technische branche en ICT is het aantal vacatures sinds 2013 weer stijgend. Technische vacatures zijn steeds 

lastiger vervulbaar: van de in 2015 vervulde vacatures voor technisch- en bouwpersoneel was 41% volgens de 

werkgever moeilijk vervulbaar (tegen een gemiddelde van 23%). Het UWV constateerde in mei 2016 dat er sprake van 

krapte is in de volgende beroepen: 

» Uitvoerenden: elektromonteurs, cnc-verspaners, gespecialiseerde lassers, pijpfitters industrie, metselaars, 

stratenmakers, loodgieters; 

» Kader: technisch tekenaars en-calculators, werkvoorbereiders, technisch commercieel personeel; 

» Hoger opgeleiden: ontwerper-constructeurs, maintenance engineers, procestechnologen, docenten 

wiskunde/exacte vakken. 

» Door de aantrekkende werkgelegenheid in de bouw en de sterk afgenomen instroom in bouwopleidingen 

gedurende de economische crisis wordt het inmiddels ook weer moeilijker om vacatures voor bouwberoepen te 

vervullen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om loodgieters, metselaars en straatmakers. 

» In de ICT-sector is er sprake van grote krapte.  
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Van de in 2015 vervulde vacatures was zelfs 48% moeilijk vervulbaar. Met name vacatures op hoger en 

wetenschappelijk niveau zijn moeilijk te vervullen. Het gaat dan bijvoorbeeld om programmeurs specifieke talen 

(.NET, java, C#, etc.), testers, securityspecialisten en business-analisten. 

Werkloze technici vinden relatief snel weer een baan: 62% van de technici in de WW vindt binnen zes maanden na de 

start van de WW werk, t.o.v. 50% gemiddeld. ICT’ers vormen de uitzondering: hun aandeel werkhervattingen ligt 

ongeveer op het landelijk gemiddelde. Het UWV verwacht dat de krapte in de techniek en ICT de komende jaren zal 

voortduren. 

 

Bron: Monitor Techniekpact 2016 

 

 

Typerend voor regio Eemland 

Regio Eemland kent grote logistieke bedrijvigheid. In deze sector is een grote automatiseringsslag gaande. Dit 

resulteert in ander soort werk en behoefte aan specifieke werknemers. 

 

De vele (vooral ook kleinere) metaalbedrijven in de regio hebben behoefte aan diverse werknemers. 

Ook de bouw en installatiebranche is sterk in ontwikkeling. Het werken in de keten, samenwerking over de branches 

heen (cross-sectoraal) zijn belangrijke aandachtspunten met ook hier specifieke behoeften op de arbeidsmarkt. Het 

thema duurzaamheid staat in de regio scherp op de kaart. 

 

Stichting TechNet Eemland speelt met haar programma’s  in op deze regionale behoeften. Gebruik maken van elkaars 

kennis en ervaring, branche breed, branche overstijgend en in een triple helix (bedrijfsleven, overheid, onderwijs) 

samenwerking. Zorg voor (regionaal) arbeidsmarktrelevant opleiden in samenspraak tussen vmbo-mbo en 

bedrijfsleven is een belangrijk aandachtspunt. 

 

Perspectieven op de arbeidsmarkt 

 

Onderstaande tabel geeft de ruime en krappe beroepen in de regio weer. De beste perspectieven zijn er voor mensen 

met een MBO opleiding in de techniek. Focus op instroom is van belang. 

 

 
Tabel 2: Toekomstige arbeidsmarktperspectief tot 2020 naar opleiding en arbeidsmarktregio 
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1.2 Ontwikkelingen VMBO en MBO per opleidingsrichting 

 

 
Tabel 3: Aantal leerlingen per richting in het vmbo en mbo, Utrecht en Nederland 

 

• In Utrecht volgt bijna de helft van de vmbo-leerlingen een opleiding vmbo tl. Vergeleken met Nederland als 

geheel ligt dit aandeel relatief hoog (49 tegenover 40%). De verdeling van leerlingen over de diverse 

leerrichtingen in het vmbo is zowel in Utrecht als Nederland de afgelopen jaren vrij stabiel. 

• Op het VMBO is het % leerlingen in de richting techniek in de provincie Utrecht sterker gedaald dan het 

landelijke %. 

• Op het MBO is het % leerlingen techniek stabiel gebleven, terwijl er landelijk een lichte stijging is. 

 

Verder is opvallend dat in de provincie Utrecht 50% van de VMBO leerlingen kiest voor de theoretische leerweg, 

terwijl dit landelijk 40% is. Het % leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg ligt lager dan 

het landelijk gemiddelde. 

 

Hoewel het aandeel BBL landelijk dalende is, is het aandeel BBL in Utrecht relatief hoog. De BBL is een belangrijke 

leverancier van nieuw arbeidspotentieel, de afname van het aantal leerlingen kan op termijn tot arbeidstekorten 

leiden of bestaande tekorten verergeren. Er blijft behoefte aan vakkrachten uit het BBL en dan in het bijzonder in 

specifieke sectoren zoals de techniek en de zorg. Als de BBL verder afkalft, dan kan dit veel jongeren een 

startkwalificatie kosten en kan dit een negatief effect hebben op het vakmanschap in Nederland als geheel maar ook 

in Utrecht. 

 

In de nabije toekomst zijn naast kwantitatieve mismatches ook vooral kwalitatieve mismatches te verwachten. 

Beroepen veranderen qua competenties, terwijl er ook nieuwe beroepen ontstaan. Voor werkgevers is het lastig aan 

te geven wat de verwachte snelheid van deze veranderingen is en wat de precieze invulling ervan zal worden. 

 

BRON Provincie Utrecht: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in het vmbo en mbo-januari 2017 
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Stroomcijfers regio Eemland – VMBO 

 

Tabel 4 geeft een overzicht van het aantal leerlingen met een beta technisch profiel in de beroepsgerichte leerweg, 

gemengde leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg in de regio Eemland.  

 

Opvallend is de toename van het aantal leerlingen techniek in de gemengde leerweg (vmbo-gl) van 44 leerlingen in 

2006 naar 80 leerlingen in 2016. Ook de kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-kb) kent een toename van het aantal 

leerlingen over de afgelopen 10 jaren. 2006, 189 leerlingen, 2016, 224 leerlingen. Bij de basisberoepsgerichte leerweg 

(vmbo-bb) is een afname van het aantal leerlingen in de afgelopen 10 jaren zichtbaar. Van 246 leerlingen naar 145 

leerlingen. 

 

 

 

 

Tabel 4: Aantal leerlingen Betatechniek vmbo-BB/KB/GL (3e leerjaar) regio Eemland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal leerlingen Betatechniek vmbo-BB/KB/GL (3e leerjaar) regio EEMLAND 

AANTAL LEERLINGEN Kolomlabels                           

Rijlabels 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Eindtotaal 

Basisberoepsgerichte leerweg 320 279 292 246 246 179 208 169 120 163 149 158 164 145 2838 

Bouwen, wonen en interieur 122 114 109 83 88 62 72 47 39 31 23 32 49 47 918 

Mobiliteit en transport 73 67 80 60 37 28 33 31 17 21 33 25 33 28 566 

Produceren, installeren en energie 125 98 103 103 121 79 70 88 49 54 44 41 59 55 1089 

(leeg)      10 33 3 15 57 49 60 23 15 265 

Gemengde leerweg 57 44 58 44 69 53 47 43 40 56 56 63 47 80 757 

Bouwen, wonen en interieur 57 41 58 43 69 53 47 43 40 56 56 63 47 33 706 

Mobiliteit en transport  3  1          10 14 

Produceren, installeren en energie             37 37 

Kaderberoepsgerichte leerweg 211 237 213 189 171 170 195 177 187 205 220 237 253 224 2889 

Bouwen, wonen en interieur 76 86 69 56 63 47 45 43 34 47 47 59 59 54 785 

Mobiliteit en transport 36 48 51 51 22 49 31 34 32 55 50 45 41 51 596 

Produceren, installeren en energie 99 103 93 82 86 60 77 79 94 69 89 94 116 72 1213 

(leeg)      14 42 21 27 34 34 39 37 47 295 

Eindtotaal 588 560 563 479 486 402 450 389 347 424 425 458 464 449 6484 
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In de basisberoepsgerichte leerweg kiest 10% van de leerlingen voor een betatechniek, in de gemengde leerweg kiest 

8% een betatechnisch profiel en 12% van de kaderberoepsgerichte leerlingen kiest voor techniek.  

De gemengde leerweg kent de afgelopen jaren een behoorlijke groei. Het % techniek leerlingen is afgelopen jaren 

gestegen, dit geldt ook voor de kaderberoepsgerichte leerweg. De basisberoepsgerichte leerweg kent een dalend 

aantal techniek leerlingen. Zie tabel 5. 

 

AANDEEL LEERLINGEN BÈTATECHNIEK VMBO-BB/KB/GL (3E LEERJAAR)   

AANTAL LEERLINGEN Kolomlabels                

Rijlabels 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Eindtotaal Aandeel 2016-2017 

Basisberoepsgerichte leerweg 929 2030 1990 1867 1975 1565 1480 1342 1390 1296 1284 1322 1464 1382 21316   

Combinatie     1  22 40 49 81 88 98 114 119 612   

Economie 252 272 277 246 226 185 157 148 147 121 112 87 128 104 2462   

Landbouw 44 1179 1149 1090 1220 982 883 809 908 786 768 793 915 873 12399   

Techniek 320 279 292 246 246 179 208 169 120 163 149 158 164 145 2838 10%  

Zorg/Welzijn 313 300 272 285 282 219 210 176 166 145 167 186 143 141 3005   

Gemengde leerweg 353 490 610 723 625 653 563 667 770 755 841 925 1049 981 10005   

Combinatie     15 18 21 89 189 181 204 284 354 132 1487   

Economie 121 82 76 90 76 95 71 46 56 38 54 41 62 100 1008   

Landbouw 10 201 319 416 300 336 312 368 323 386 417 463 497 495 4843   

Techniek 57 44 58 44 69 53 47 43 40 56 56 63 47 80 757 8%  

Zorg/Welzijn 165 163 157 173 165 151 112 121 162 94 110 74 89 174 1910   

Kaderberoepsgerichte leerweg 860 1999 1931 1817 1667 1636 1598 1578 1476 1572 1652 1635 1717 1805 22943   

Combinatie     21 25 60 124 98 188 182 191 186 213 1288   

Economie 252 278 305 260 235 277 285 217 172 189 185 181 218 212 3266   

Landbouw 37 1132 1077 1067 942 859 807 778 721 721 798 782 800 887 11408   

Techniek 211 237 213 189 171 170 195 177 187 205 220 237 253 224 2889 12%  

Zorg/Welzijn 360 352 336 301 298 305 251 282 298 269 267 244 260 269 4092   

                  

Tabel 5: Aandeel leerlingen betatechniek VMBO-BB/KB/GL (3e leerjaar) 
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1.3 Trackrecord Stichting TechNet Eemland 

In de regio Eemland staat de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid als sinds 

2003 centraal. Toen werd het Techniekgilde opgericht. Techniekpromotie in het VMBO en MBO stond centraal. De 

programma’s op het gebied van techniekoriëntatie waren in eerste instantie gericht op VMBO basis-kader groepen. 

Daarna volgende de VMBO GL-TL groepen. Daarnaast werden de banden tussen het bedrijfsleven en de 3 MBO 

opleidingen in de regio Eemland verstevigd en uitwisseling van kennis gefaciliteerd.  

 

Het samenwerkingsverband bewoog mee met de ontwikkelingen en behoeften in de technische markt.  In 2013 werd 

een stichting opgericht en ging het TechniekGilde verder onder de naam Stichting Technet Eemland. 

 

De samenwerking kenmerkt zich door betrokkenheid vanuit zowel VMBO, MBO als technisch bedrijfsleven uit diverse 

branches. Het feit dat ook overheid is aangesloten, maakt dat de stichting een breed draagvlak heeft. Inmiddels zijn 

ruim 60 organisaties betrokken. 20 vmbo scholen doen mee met de programma’s, jaarlijks bezoeken 1300 VMBO 

leerlingen de Week van de Techniek.  

 

Om ook techniek bij HAVO leerlingen zichtbaar te maken is enkele jaren geleden een programma voor HAVO 

leerlingen gestart. Jaarlijks doen 300 HAVO leerlingen mee met dit programma. Het programma zet in op behoeften 

van het bedrijfsleven aan werknemers met een HAVO achtergrond en maakt de doorstroom HAVO – MBO zichtbaar. 

 

De 3 MBO opleidingen werken samen in Stichting TechNet Eemland. De opleidingsbedrijven van diverse branches zijn 

vertegenwoordigd.  

 

Het bedrijfsleven ontvangt leerlingen, werkt mee aan de Week van de Techniek, de bedrijfsbezoeken en deelt kennis 

en ervaring op de bijeenkomsten van Stichting TechNet Eemland.  

 

De komende jaren wordt ingezet op het verstevigen van de banden met de samenwerkende organisaties. Weten wat 

er speelt en waaraan behoefte is en dit vertalen in praktische activiteiten en initiatieven (samenwerken, verbinden, 

regisseren). 
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2. Voldoende technische vakmensen in Eemland  

 

2.1 Missie Stichting TechNet Eemland 

Stichting TechNet Eemland zet zich regionaal in voor een toekomst met voldoende technisch personeel, zodat 

technische bedrijven over voldoende vakkrachten kunnen beschikken. Door jongeren te laten kennismaken met de 

brede, vernieuwende en creatieve mogelijkheden van leren en werken in de techniek, ontdekken zij tijdig of dit 

aansluit bij persoonlijke interesses en mogelijkheden. 

 

De programma’s kenmerken zich door praktische elementen waarbij jongeren zelf aan de slag gaan. Het ervaren, zelf 

ontdekken en doen staat centraal. Door actieve samenwerking van onderwijs, bedrijfsleven, overheid en 

brancheorganisaties worden programma’s ontwikkeld die aansluiten bij behoeften en waarbij gebruik wordt gemaakt 

van ieders expertise. Samenwerken, verbinden en regisseren staat centraal bij Stichting TechNet Eemland.         

 

2.2 Visie Stichting TechNet Eemland 

Stichting TechNet Eemland maakt zich sterk voor techniek in de regio Eemland door in te zetten op 3 pijlers. 

Samenwerken, verbinden en regisseren. 

 

Samenwerken 

Ruim 60 organisaties uit het technisch bedrijfsleven/brancheorganisaties, onderwijs, overheid werken samen in 

Stichting TechNet Eemland. Vanuit deze triple helix is inbreng vanuit diverse disciplines aanwezig. Gezamenlijk zetten 

zij zich financieel en door het beschikbaar stellen van tijd en kennis in om techniek zichtbaar te maken. De komende 

jaren staat het verstevigen van de banden met de samenwerkende organisaties centraal. Behoeften inventariseren en 

programma’s hierop afstemmen.  Bijlage 1 geeft een overzicht van de samenwerkende organisaties (stakeholders). 

 

Verbinden van mensen en activiteiten 

Stichting TechNet Eemland is de verbindende factor. Een platform voor de samenwerkende organisatie en gericht op 

het verbinden van initiatieven. Liever samen optrekken, dan projecten die los van elkaar gelijksoortige initiatieven 

ontwikkelen en hiermee een belasting leggen op zowel bedrijfsleven als onderwijs.  

 

Regisseren van activiteiten 

Stichting TechNet Eemland organiseert haar eigen activiteiten en sluit daarnaast aan bij bestaande activiteiten. Het 

doel is jongeren te interesseren voor een toekomst in de techniek. Hiervoor is het belangrijk dat techniek breed wordt 

gepresenteerd en een actueel beeld wordt gebracht. Insteek is om zowel bedrijfsleven als onderwijs te ontzorgen bij 

de organisatie. 
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3. Doelen Stichting TechNet Eemland 

Voor de periode 2018 – 2020 heeft Stichting TechNet Eemland onderstaande doelen geformuleerd. 

 

3.1 Intensiveren samenwerking bedrijfsleven 

Het bedrijfsleven is sinds de start betrokken bij de initiatieven in de regio. De betrokkenheid is echter nog 

onvoldoende branche-breed. Insteek is meer betrokkenheid van meer bedrijven vanuit de verschillende branches. 

Waaraan hebben bedrijven behoeften, ook op het gebied van arbeidsmarktrelevant opleiden, en hoe kunnen we de 

samenwerking verstevigen.  

 

3.2 Verbinden van mensen en activiteiten 

Door organisaties met elkaar in contact te brengen wordt kennis en ervaring gedeeld. Elkaar ontmoeten, kennis delen 

en weten wat er in de regio speelt. Weten wie je kunt benaderen voor een specifieke vraag of project. VMBO 

leerlingen die een keuzevak volgen op een MBO locatie is een praktisch voorbeeld. Elkaar vinden om gezamenlijk 

nieuwe initiatieven te ontplooien. Uiteindelijk met als doel doorlopende leerlijnen in de techniek, bij voorkeur met 

input vanuit het bedrijfsleven. Inzichtelijke maken van de initiatieven in de regio en overlap vermijden, 

macrodoelmatigheid staat centraal. Stichting TechNet Eemland wil haar faciliterende rol hierin de komende jaren 

verstevigen. 

 

3.3 Het verbeteren van het imago van de techniekbranche  

Het beeld dat veel jongeren (en zeker ook ouders) van techniek hebben sluit vaak onvoldoende aan bij de huidige 

situatie. Het is gekleurd met beelden uit het verleden en wordt te vaak geassocieerd met ‘vieze handen’. Door 

jongeren interactief de mogelijkheden van leren en werken te laten ervaren, zijn zij in staat een keuze te maken 

gebaseerd op de huidige, technologische maatschappij. 

 

VMBO leerlingen in de regio Eemland krijgen een realistisch beeld van de mogelijkheden van leren en werken in het 

brede veld van de techniek. Zij zijn in staat een keuze te maken voor hun profiel/opleidingsrichting, gebaseerd op de 

huidige technologische werkvelden. 

 

De initiatieven van Stichting TechNet Eemland dragen bij aan onderstaande subdoelen: 

 

 

 
Figuur 1: Subdoelen Stichting TechNet Eemland 
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4. Doelgroepen en samenwerkende organisaties 

Stichting TechNet Eemland pleit voor zichtbaarheid van techniek breed in het onderwijs. Deels door eigen initiatieven 

en zeker ook door samenwerking met andere initiatieven.   

 

 
 

4.1 Jongeren 

De toekomstige werknemer die bewust een keuze gaat maken voor een beroepsrichting is de primaire doelgroep. 

Door jongeren in een vroeg stadium in hun opleiding met techniek te laten kennismaken, wordt interesse gewekt. 

Een actueel, modern beeld van techniek is het vertrekpunt. De diversiteit van techniek, moderne toepassingen bij 

‘oude’ vakgebieden en innovatieve projecten staan centraal 

 

Activiteiten en samenwerkingsverbanden van Stichting TechNet Eemland richten zich op: 

- 1e jaar VMBO 

- 2e jaar VMBO basis/kader, GL/TL 

- 3e jaar VMBO 

- 4e jaar VMBO 

 

- 2e jaar HAVO (evt. HAVO 3e jaar afhankelijk van keuze moment) 

 

Daarnaast zijn er diverse initiatieven voor basisschoolleerlingen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Stichting 

TechNet Eemland faciliteert diverse projecten. Deze aanvraag richt zich op de uitgelichte activiteiten.  
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Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van techniek voorlichtingsprojecten en haar doelgroepen in de regio 

Eemland. Dit is een eerste inventarisatie. De komende periode wordt dit overzicht verder uitgebreid. Enerzijds geeft 

dit inzicht, anderzijds is het doel om overlap te voorkomen. 

 

 

 Studiejaar 1 Studiejaar 2 Studiejaar 3 Studiejaar 4 Studiejaar 5-8  

Basisschool     Lego League 

 

Doezo 

 

Energy 

Challenges 

 

Green future 

heroes 

 

VMBO B/K Lego League 

 

VMBO Week 

van de 

Techniek 

On Stage 

 

Keuze vak 

 

DOE Dagen 

VMBO 

Techniek 

Experience 

 

DOE dagen 

(specifiek) 

  

VMBO GL/TL Lego League 

 

VMBO Week 

van de 

Techniek 

On Stage 

 

 

 

DOE Dagen 

VMBO 

Techniek 

Experience 

 

DOE dagen 

(specifiek) 

  

HAVO /VWO Lego League 

 

HAVO 

Techniek 

Experience 

Optioneel 

HAVO TE 

U talent U talent  

Overige 

initiatieven 

Energy 

Challenges 

 

Energy  

Challenges 

   Track the 

talent (15-25 

jr) 

 

Technotrend 

 

Girls Day 

Initiatieven Stichting TechNet Eemland 

Samenwerking Stichting TechNet Eemland en andere initiatieven (gewenst) 

Aansluitende initiatieven 

 

4.2 Ouders  

Ouders spelen een belangrijke rol in het keuzeproces van jongeren. Juist daarom is het belangrijk dat ouders inzicht 

krijgen in de mogelijkheden van een toekomst in de techniek. Door inzet van TiB wordt het komende jaar ingezet op 

ouderbetrokkenheid. 

 

4.3 Decanen/LOB-er 

Decanen begeleiden leerlingen in het keuzeproces tijdens de studie. In het VO krijgt de Loopbaanbegeleider (LOB-er) 

hierin een steeds belangrijkere rol.  Een compleet en actueel beeld van de mogelijkheden van leren en werken in de 

techniek is evident. Ook docenten techniek/science/beta zijn belangrijke rolmodellen.  

 

 

http://firstlegoleague.nl/
http://firstlegoleague.nl/
http://www.stichtingdoezo.nl/
http://www.stichtingdoezo.nl/
http://energychallenges.nl/
http://energychallenges.nl/
http://www.stichtingtechnotrend.nl/green-future-heroes/
http://www.stichtingtechnotrend.nl/green-future-heroes/
http://firstlegoleague.nl/
http://firstlegoleague.nl/
http://www.techneteemland.nl/agenda/week-van-de-techniek-2018
http://www.techneteemland.nl/agenda/week-van-de-techniek-2018
http://www.techneteemland.nl/agenda/week-van-de-techniek-2018
http://www.vmboamersfoortonstage.nl/
http://www.vmboamersfoortonstage.nl/
http://firstlegoleague.nl/
http://firstlegoleague.nl/
http://www.techneteemland.nl/agenda/week-van-de-techniek-2018
http://www.techneteemland.nl/agenda/week-van-de-techniek-2018
http://www.techneteemland.nl/agenda/week-van-de-techniek-2018
http://www.vmboamersfoortonstage.nl/
http://www.vmboamersfoortonstage.nl/
http://firstlegoleague.nl/
http://firstlegoleague.nl/
http://www.techneteemland.nl/agenda/havo-techniek-experience-2017
http://www.techneteemland.nl/agenda/havo-techniek-experience-2017
http://www.techneteemland.nl/agenda/havo-techniek-experience-2017
http://www.techneteemland.nl/agenda/havo-techniek-experience-2017
http://www.techneteemland.nl/agenda/havo-techniek-experience-2017
https://u-talent.nl/
https://u-talent.nl/
http://energychallenges.nl/
http://energychallenges.nl/
http://energychallenges.nl/
http://energychallenges.nl/
http://www.trackthetalent.nl/ttt-amersfoort/
http://www.trackthetalent.nl/ttt-amersfoort/
http://www.trackthetalent.nl/ttt-amersfoort/
http://www.trackthetalent.nl/ttt-amersfoort/
http://www.stichtingtechnotrend.nl/
http://www.stichtingtechnotrend.nl/
http://www.vhto.nl/projecten/girlsday/
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4.4 Technisch bedrijfsleven in de regio Eemland 

In de techniekbranche onderscheiden we 9 branches 

• Bouw en infra-techniek 

• Elektro- en Werktuigkundige installatie 

• Metaalindustrie/Metaalbewerking 

• ICT en nieuwe media 

• Automotive en Motorvoertuigen 

• Mobiliteit, Transport en Logistiek 

• Techniek in de zorg 

• Grafische industrie 

• Landbouwmechanisatie 

 

Betrokkenheid van het bedrijfsleven uit iedere branche geeft het brede beeld van techniek weer. Bedrijven wisselen 

ervaringen uit en ervaren de ontwikkelingen in de branche in de praktijk. Het tekort aan goede technische vakmensen 

is zorg van nu én zeker ook voor de toekomst. Door een goede afstemming met onderwijs en brancheorganisaties is 

het mogelijk gezamenlijk initiatieven uit te rollen. Thema’s als arbeidsmarktrelevant opleiden, inzet van expertise bij 

de ontwikkeling van keuzevakken zijn belangrijke aandachtspunten. 

 

4.5 Onderwijsorganisaties in de regio Eemland 

VMBO, MBO 

Programma’s richten zich actief op leerlingen en studierichtingen van het VMBO, MBO. Naast techniekpromotie 

vormen de doorlopende leerlijnen, ontwikkeling en faciliteren van keuzevakken de speerpunten. 

 

Voor HAVO leerlingen is een kleinschalig programma. 

 

Initiatieven op basisscholen worden gevolgd, zodat ook hier een goed overzicht is. 

 

4.6 Overheid en brancheorganisaties 

Samenwerken met gemeente, provincie en brancheorganisaties zorgt voor goede regionale afstemming en een goed 

overzicht van de initiatieven in de regio. 

 

Samenwerkingspartners Stichting TechNet Eemland 

In de regio zijn ruim 250 technische bedrijven, scholen en organisaties actief in de technische branche. Deze bedrijven 

staan op de mailinglist van Stichting TechNet Eemland en worden regelmatig geïnformeerd over de activiteiten en 

ontwikkelingen. Een groep van 60 organisaties werkt intensief samen met elkaar in Stichting TechNet Eemland. 

 

Bijlage 1 heeft een overzicht van de samenwerkingspartners van Stichting TechNet Eemland  
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5. Organisatie Stichting TechNet Eemland 

Stichting TechNet Eemland is een samenwerking van het technisch bedrijfsleven, onderwijs, overheid en 

brancheorganisaties in de regio Eemland. De stichting wordt aangestuurd door het bestuur. Hierin zitten 

afgevaardigden uit het onderwijs en bedrijfsleven. Het bestuur draagt o.a. zorg voor de organisatorische zaken, 

opstellen van het jaarplan en begroting, financiële verslaglegging, PR activiteiten, verbinden van regionale initiatieven, 

volgen regionale initiatieven. In het kader van Toptechniek in bedrijf heeft het bestuur de ‘Stuurgroeprol’ zij zijn 

afgevaardigden van de samenwerkende organisaties en staan in nauw contact met hun achterban. 

 

Twee keer per jaar is er een overleg met de klankbordgroep. Hierin nemen ruim 20 afgevaardigden uit het technisch 

bedrijfsleven, onderwijs, brancheorganisaties en overheid deel. Hier worden behoeften uit de regio opgehaald en 

vertaald naar gewenste activiteiten. Activiteiten worden uitgevoerd door werkgroepen met medewerkers van 

bedrijven, onderwijsinstellingen, brancheorganisaties en overheid. De stichting wordt ondersteund door een 

projectcoördinator. 

 

 

 
 

 

Bestuur 
Stichting TechNet Eemland 

- Ontwikkelen jaarplan 

- PR activiteiten, Linkedin 

- Financiën 

- Ambassadeurschap 

- TiB Stuurgroep 

Werkgroep  
Onderwijs en Bedrijf 

- Bijeenkomsten Beter én meer 

samenwerken in de techniek 

- Praktische initiatieven om 

kennis te delen 

Werkgroep 
 Techniek Experience 

- VMBO Week van de Techniek  

- Gastlessen/bedrijfsbezoeken 

Projectondersteuning 
- Plannen en uitwerken 

vergaderingen 

- Event organisatie 

- Communicatie PR 

- Administratieve 

ondersteuning 

Klankbordgroep 
2x per jaar worden 
behoeften gepeild en 
ervaringen gedeeld 
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6. Activiteiten Stichting TechNet Eemland  

 

6.1 Intensiveren samenwerking bedrijfsleven 

De basis van Stichting TechNet Eemland is de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en 

brancheorganisaties. Deze samenwerking is een belangrijk uitgangspunt.  

 

Welke behoeften hebben de verschillende partijen? Hoe kunnen we de verbindende functie van Stichting TechNet 

Eemland sterker profileren? Hoe zorgen we ervoor dat partijen, en zeker ook het bedrijfsleven, aangehaakt blijven? 

Het thema arbeidsmarktrelevant opleiden wordt hier dankzij TiB verder uitgewerkt. 

 

In gesprek met bedrijven per branche 

Stichting TechNet Eemland gaat in gesprek met regionale bedrijven en vmbo. Dit om helder te krijgen wat 
wensen zijn en op welke manier betrokkenheid kan worden verkregen. 
 
In gesprek met bedrijven om helder te krijgen: 
- Willen meewerken aan een groter geheel techniekbranche 
- Inzetten voor techniekinstroom / ontwikkeling op de lange termijn 
- Onderwijs wijst actief op belang deelname door bedrijven 
 
Gewenst resultaat: 
- Per branche een of twee boegbeelden benoemen 
- Iedere branche is vertegenwoordigd 
- Er is betrokkenheid vanuit de bedrijven 
 

 

6.2 Verbinden mensen en activiteiten 

Elkaar ontmoeten en kennis delen. Samenwerking opzoeken en samen ontwikkelen. Initiatieven zichtbaar maken en 

overlap beperken. De werkgroep Onderwijs en Bedrijf richt zich op het verbinden van mensen en activiteiten. 

 

6.2.1 Doorlopende leerlijnen/keuzevakken 

Voor het verbeteren van de aansluiting vmbo naar mbo is het van belang dat VMBO-scholen technische keuzevakken 

uit de profielen PIE, M&T en BWI aanbieden. Als het voor VMBO scholen moeilijk is deze keuzevakken aan te bieden 

vanwege expertise, kostbare machines en materialen biedt samenwerking met het MBO de oplossing. 

 

VMBO maakt gebruik van de kennis en expertise van het MBO voor de vormgeving van keuzevakken. Het bedrijfsleven 

wordt mede ingezet voor de ontwikkeling van keuzevakken. Op deze manier ontstaan doorlopende leerlijnen VMBO-

MBO 

 

 

6.2.2 Klankbord/themasessies 

2x per jaar stemmen we tijdens de klankbordsessies af met de samenwerkingspartners. Wat speelt er in de regio, 

welke thema’s verdienen extra aandacht. 

 

Op basis hiervan zetten we thema’s, onderwerpen centraal tijdens kennissessies. Ontwikkelen met input van 

onderwijs en bedrijfsleven. 

Themagroepen zijn: 

 

• Doorlopende leerlijnen/keuzevakken 

Welke ervaringen zijn er in de regio m.b.t. keuzevakken en doorlopende leerlijnen. Wat is nodig voor verdere 

ontwikkeling en een stevige basis. 

• Circulaire loopbanen 
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Bedrijfsleven en onderwijs maken kennis met initiatieven waarin mensen werkzaam zijn in zowel onderwijs 

en bedrijfsleven. Vb. Monteur van garagebedrijf geeft enkele dagen les op MBO autotechniek. 

• Loopbaanoriëntatie (LOB) 

VMBO en MBO werken samen om LOB goed vorm te geven. In hoeverre is het keuzeproces in VMBO 

afgestemd op de mogelijkheden in MBO. 

• Hoe kan instroom van techniekleerlingen worden vergroot? 

Zowel op VMBO bij profielkeuze, als mbo als vervolgopleiding. 

 

 

 

6.2.3 Bedrijfsbezoeken/gastlessen 

Bedrijfsbezoeken en gastlessen geven leerlingen praktische informatie over het technisch bedrijfsleven. Om techniek 

gedurende het jaar regelmatig terug te laten komen, kunnen scholen en bedrijven, aangesloten bij Stichting TechNet 

Eemland, gebruik maken van Gastlessen zo geregeld. Via deze applicatie, ontwikkeld door techniektalent.nu kunnen 

zij gastlessen en bedrijfsbezoeken inboeken. Leerlingen kunnen op deze manier op ieder moment in het jaar de 

praktische toepassingen van techniek ervaren. Daarnaast ontstaat er een blijvende verbinding tussen VMBO en 

bedrijfsleven, korte lijnen en weet men elkaar ook voor andere vragen te vinden. 

 

6.2.4  Inventarisatie initiatieven in de regio 

Stichting TechNet Eemland inventariseert de initiatieven in de regio. Zowel bedrijven als onderwijsinstellingen hebben 

behoefte aan een overzicht per doelgroep (onderwijsniveau en leerjaar). Vanuit dit overzicht wordt tevens overlap 

voorkomen. 

 

Gewenst resultaat: 

- Leerlingen VMBO volgen keuzevakken op 1 van de 3 deelnemende MBO’s 

- Organisaties en betrokkenen kennen elkaar 

- Zijn op de hoogte van de verschillende initiatieven 

- Werken samen waar mogelijk 

 

     
 

 

6.3 Verbeteren imago techniekbranche 

De werkgroep Techniek Experience richt zich op de projecten m.b.t. techniekpromotie. 

 

6.3.1 VMBO Week van de techniek 

Organisatie van een “ brede’’ week van de techniek. Doel van de week is leerlingen laten kennismaken met de wereld 

van de techniek. Deze week wordt georganiseerd voor leerlingen van VMBO (basis/kader en GL/TL). 

 

In de week van 22 tot en met 26 januari 2018 wordt in Eemland de Week van de Techniek georganiseerd. Leerlingen 

van het VMBO maken op interactieve wijze kennis met de mogelijkheden van leren en werken in de techniek. De 

mogelijkheden voor uitbreiding naar de zaterdag voor ouders wordt onderzocht. 

 

Naar verwachting zullen ruim 1300 leerlingen deelnemen aan het programma.  

 



                                                                                                                                                     

18 

  Stichting TechNet Eemland - www.techneteemland.nl 

Tevens organiseert Stichting TechNet Eemland haar jaarlijkse netwerkbijeenkomst tijdens de Week van de Techniek. 

Hier delen we kennis en initiatieven uit de regio en bieden we een ontmoetingsplatform voor technisch bedrijfsleven, 

onderwijs, brancheorganisaties en overheid. 

 

Voor 2018 staat de connectie met ouders als speerpunt op de agenda. Tijdens de open avond kunnen ouders samen 

met hun kinderen – in de leeftijd van 12 – 16 jaar - deelnemen aan het programma. 

 

Voor een indruk van de Week van de techniek van afgelopen jaren, bekijk deze film:  

http://www.techneteemland.nl/nieuws/2017/vmbo-week-van-de-techniek-film  

 

 

6.3.2 Iedereen een ambassadeur voor techniek 

Zichtbaar maken van techniek bij de verschillende doelgroepen. EN zichtbaar maken van Stichting TechNet 
Eemland. 
 
- Aan iedere branche/boegbeeld wordt een leerlingen/uitblinker gekoppeld. Zij verzorgen voor een bepaalde 

periode online content. Denk hierbij aan vlog’s, foto’s, film. STE ondersteunt bij ontwikkeling, structuur en 
plaatsing. Dit wordt uitgevoerd in de vorm van een pilot. 

- MBO leerlingen inspireren VMBO leerlingen 
- Techniek zichtbaar maken bij ouders. Algemeen via online communicatie, daarnaast aanhaken bij 

activiteiten zoals de Week van de Techniek, bedrijfsbezoeken. 
 
6.3.3 HAVO Techniek Experience 
Met de HAVO Techniek Experience faciliteert Stichting TechNet Eemland het bedrijfsleven en onderwijs intensief om 

bedrijfsbezoeken mogelijk te maken. De bezoeken worden gepland in een vaste week in november 2018. 

 

De beroepsmogelijkheden in de technische sector zijn voor HAVO leerlingen niet altijd helder. Juist op het moment 

van profielkeuze is het prettig een goed beeld te hebben bij toekomstige beroepen. Stichting TechNet Eemland 

informeert HAVO leerlingen die voor een profielkeuze staan graag over mogelijke technische beroepen. Insteek hierbij 

is leerlingen te laten leren door zelf te ontdekken. 

 

In het najaar 2018 organiseert Stichting TechNet Eemland de HAVO Techniek Experience. Doel is hierbij 300 HAVO 

leerlingen uit het 2e en/of 3e leerjaar te laten kennismaken met het technisch bedrijfsleven.  

 

Naast een korte inleiding/welkom in het bedrijf is er gelegenheid voor een rondleiding door het bedrijf. Jongeren leren 

door actief ervaringen op te doen. Ook het onderzoeken en ontdekken dragen bij aan het leren van jongeren. Laat hen 

een probleem oplossen of zelf bedenken hoe ze componenten aan elkaar kunnen koppelen. De workshop geeft 

hiertoe gelegenheid. Tot slot interviewen leerlingen een medewerker, dit interview wordt op school voorbereid. 

 

voor een indruk van de HAVO Techniek Experience klik hier: 

http://www.techneteemland.nl/nieuws/2016/havo-techniek-experience-2016  

 
Gewenst resultaat: 

- Techniek is op een positieve en actuele wijze in beeld bij jongeren 
- Continuïteit in online zichtbaarheid techniek in de regio 
- Zichtbaarheid van techniek bij doelgroepen, specifiek ook bij ouders 

 

6.4 Uitbreiding activiteiten door Toptechniek in bedrijf 

Stichting TechNet Eemland is een bestaand netwerk in de regio Eemland. Afgelopen jaren zijn initiatieven ontplooit en 

verbindingen gelegd. De bijdrage van Toptechniek in bedrijf stelt Stichting TechNet Eemland in staat om een volgende 

stap te maken. Naast initiatieven op het gebied van verduurzaming en verankering kan ook worden ingezet op meer 

gerichte promotie van techniek. 

http://www.techneteemland.nl/nieuws/2017/vmbo-week-van-de-techniek-film
http://www.techneteemland.nl/nieuws/2016/havo-techniek-experience-2016
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Concreet betekent dit: 

- Extra inzet op het betrekken van bedrijven en organisaties. Naast de collectieve bijeenkomsten wordt nu 

ingezet op persoonlijke benadering van bedrijven, zodat behoeften concreet worden. Het thema 

arbeidsmarktrelevant opleiden wordt hier verder uitgewerkt. 

- Verduurzamen van de contacten op VMBO, van decaan naar managementniveau. 

- Verbinden van organisaties, inzichtelijk maken en faciliteren van doorlopende leerlijnen, keuzevakken en 

connectie VMBO – MBO – Bedrijfsleven 

- Vmbo leerlingen volgen keuzevakken op mbo 

- Mbo leerlingen inspireren vmbo leerlingen 

- Techniekpromotie, de VMBO Week van de techniek wordt verder uitgebreid op het gebied van ouder 

betrokkenheid.  

- Het ambassadeurschap voor techniek wordt gestimuleerd in de triple-helix (onderwijs, 

bedrijfsleven/brancheorganisaties, overheid). Iedereen ambassadeur voor de techniek. 
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7. Communicatie 

 

Stichting TechNet Eemland communiceert naar diverse doelgroepen en dus ook verschillende kanalen. Het centrale 

punt is www.techneteemland.nl. 

 

De boodschap die uitgedragen wordt is dat de techniek: 

- overal is 

- uitdagend is 

- innovatief is 

- een afwisselende opleiding is 

- hoogwaardig en concreet werk is 

- een werkgebied is dat gewaardeerd en goed beloond wordt 

- een vak is dat werknemers bijna ‘life time employment’ garandeert 

- een vak is waarin werkgelegenheid is (in de toekomst) 

- dus… een vak is om trots op te zijn 

 

Communicatiekanalen 

-  www.techneteemland.nl 

- Persberichten in lokale en landelijke media 

- LinkedIN, Facebook, Twitter 

-  Nieuwsbrief 

- Nieuwsbrieven van partners. Stichting TechNet Eemland sluit actief aan bij de communicatiekanalen van haar 

partners 

- Organiseren van bijeenkomsten en events 

- Bijwonen bijeenkomsten decanen en LOB-ers 

- Flyer met een overzicht van de activiteiten Stichting TechNet Eemland 

- Film en foto’s van bijeenkomsten en Week van de Techniek en HAVO Techniek Experience 

 

Het programma “Iedereen een ambassadeur voor techniek” zet in 2018 actief in op het zichtbaar maken van techniek 

in de regio Eemland bij haar doelgroepen. Hiervoor wordt ingezet op online media, social media en worden 

boegbeelden (bedrijven) en uitblinkers (leerlingen) actief gevolgd. 

 

De partners van Stichting TechNet Eemland nemen de (nieuws)berichten van Stichting TechNet Eemland frequent 

mee in hun eigen communicatiekanalen. Dit geeft Stichting TechNet Eemland een groot bereik. 

 

Bij Stichting TechNet Eemland werken ruim 60 organisaties actief samen. In de regio zijn ruim 250 technische 

bedrijven, scholen en organisaties actief in de technische branche.  Het adressenbestand bestaat uit ruim 400 

personen.  

 

4x per jaar verstuurt Stichting TechNet Eemland een online uitnodiging/nieuwsbrief. Via dit bericht worden 

organisaties op de hoogte gebracht van ontwikkelingen en/of uitgenodigd deel te nemen aan een bijeenkomst. 

 

Nieuwsberichten en evenementen worden via Twitter (@Techneteemland) en LinkedIn groep TechNet Eemland 

verspreid. De Linkedin groep heeft 55 leden. Streven is dit in 2018 verder uit te breiden, o.a. door het koppelen van 

nieuwsupdates op de nieuwe website aan de social media. De Facebookpagina wordt o.a. ingezet tijdens de 

evenementen en bijeenkomsten. 

 

Doel is de communicatie in 2018 gestructureerd in te zetten en zodoende bij te dragen aan de zichtbaarheid van 

techniek in de regio Eemland. 
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Bijlage 1: 
Samenwerkende organisaties 2017  
  
GROEN: Sponsoren Stichting TechNet Eemland financieel én in tijd en materiaal 

GEEL: Betrokken organisaties/sponsoring in tijd en materiaal 

  

Bedrijf  Plaats 

Bouw en Infra Techniek  

Bouwmensen Amersfoort AMERSFOORT  

Bloemendal  LEUSDEN  

BV aannemingsmij. ABM (ABM-Belbouw) AMERSFOORT 

Bouwend Nederland AMERSFOORT 
Bouwbedrijf A. Huurdeman AMERSFOORT 

  

Schilders  

Schilders^cool/Onderhoud NL AMERSFOORT 

  
Elektro- en werktuigkundige installaties 

Van Dorp Installaties BV  AMERSFOORT  

Unica HOEVELAKEN 

IW midden AMERSFOORT 

Technisch Buro Feuerstein AMERSFOORT 

Van den Pol Electrotechniek MONTFOORT 

Installatietechniek De Vreeden AMERSFOORT 

ELMA BV  SOESTERBERG  

OTIB WOERDEN 

Lomans Amersfoort B.V.  AMERSFOORT  

CIU OOST ZEVENAAR 

Heinen en Hopman BUNSCHOTEN 

High Voltage Enigeering Europe AMERSFOORT 

  
Metaalindustrie/Metaalbewerking  

OOM  HAZERSWOUDE DORP 
Metafors BV  AMERSFOORT  

A+O HAZERSWOUDE DORP 

Koninklijke Metaalunie NIEUWEGEIN 
De Ridder Lastechniek AMERSFOORT  

OBM NIEUWEGEIN 

Stinkens Orgelpijpbouwers / glas in lood ZEIST 

Middendorp (lassen, meiden in de techniek) SOEST 

DAMEN dredging equipment NIJKERK 

Kuyer Metaalbewerking NIJKERK 

  

Automotive en Motorvoertuigen  

Innovam NIEUWEGEIN 

Bakker Bedrijfswagens Nijkerk NIJKERK 

   

Mobiliteit, Transport, Logistiek  

Sectorinstituut Transport & Logistiek GOUDA 

POT Verhuizingen AMERSFOORT 

   

Overig  

Meander Medisch Centrum AMERSFOORT 
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Techniektalent/Technet WOERDEN 

Platform Beta Techniek DEN HAAG 

   

Onderwijs  

Stichting Consortium Beroepsonderwijs AMERSFOORT 

MBO  
ROC Midden Nederland UTRECHT 

Hoornbeeck College, sector techniek AMERSFOORT  

MBO Amersfoort AMERSFOORT 

VMBO  

Van Lodenstein College  HOEVELAKEN 

Het Element - Vakcollege Amersfoort AMERSFOORT 

Het Element - Prisma college AMERSFOORT 

Corlaer College NIJKERK 

Griftland College SOEST 

Corderius College AMERSFOORT 

Guido de Bres AMERSFOORT  

Het Nieuwe Eemland AMERSFOORT 

Meridiaan College, Muurhuizen AMERSFOORT 

OSG De Amersfoortse Berg AMERSFOORT 

Vathorst College AMERSFOORT 

De Meerwaarde BARNEVELD 

Oostwende College Bunschoten BUNSCHOTEN 

SG Maarsbergen MAARSBERGEN 

Groenhorst College Nijkerk NIJKERK 

Chr. Lyceum ZEIST 

KSG de Breul ZEIST 

VMBO/MAVO Zeist/OSG Schoonoord ZEIST 

Trivium College AMERSFOORT 

Wellantcollege, VMBO Amersfoort AMERSFOORT 

Overheid  

Gemeente Amersfoort  AMERSFOORT  

EBU AMERSFOORT  


	Stichting TechNet Eemland
	Voldoende vakmensen in de techniek
	Jaarplan 2018
	Stichting TechNet Eemland
	Amersfoort
	November 2017
	Jaarplan 2018
	Stichting TechNet Eemland 2018
	Bron: UWV Arbeidsmarktprognose 2016-2017
	Technische sector, problematiek in de regio
	Bron: Monitor Techniekpact 2016
	Stichting TechNet Eemland maakt zich sterk voor techniek in de regio Eemland door in te zetten op 3 pijlers. Samenwerken, verbinden en regisseren.
	Samenwerken
	Verbinden van mensen en activiteiten
	Regisseren van activiteiten
	VMBO, MBO
	Programma’s richten zich actief op leerlingen en studierichtingen van het VMBO, MBO. Naast techniekpromotie vormen de doorlopende leerlijnen, ontwikkeling en faciliteren van keuzevakken de speerpunten.
	Voor HAVO leerlingen is een kleinschalig programma.
	Initiatieven op basisscholen worden gevolgd, zodat ook hier een goed overzicht is.
	Samenwerkingspartners Stichting TechNet Eemland
	Bijlage 1 heeft een overzicht van de samenwerkingspartners van Stichting TechNet Eemland
	In gesprek met bedrijven per branche
	6.2.2 Klankbord/themasessies
	Bedrijfsbezoeken en gastlessen geven leerlingen praktische informatie over het technisch bedrijfsleven. Om techniek gedurende het jaar regelmatig terug te laten komen, kunnen scholen en bedrijven, aangesloten bij Stichting TechNet Eemland, gebruik mak...
	6.3.1 VMBO Week van de techniek
	Naar verwachting zullen ruim 1300 leerlingen deelnemen aan het programma.
	Voor 2018 staat de connectie met ouders als speerpunt op de agenda. Tijdens de open avond kunnen ouders samen met hun kinderen – in de leeftijd van 12 – 16 jaar - deelnemen aan het programma.

