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Hierbij geven wij u graag een overzicht van de activiteiten van Stichting TechNet
Eemland die in 2018 – mede dankzij uw steun - hebben plaatsgevonden.
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.
Afgelopen jaar heeft Stichting TechNet Eemland zich wederom ingezet voor de
de promotie van techniek in de regio en het samenbrengen van bedrijven,
onderwijs, brancheorganisaties en overheid. Ook is de samenwerking met Sterk
Techniekonderwijs gestart.
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 verduurzaming en verankering
in de regio en het verder uitbreiden van de regierol voor technisch onderwijs.
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Bestuur
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1. ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT IN DE TECHNIEK
1.1 Krapteberoepen in de techniek
De vraag naar technische beroepen is momenteel op het hoogste punt van de
afgelopen twee jaar. Begin 2018 waren er naar schatting 66.400 openstaande
vacatures in de techniek, ten opzichte van 41.200 aan het begin van 2016.
De stijging in het aantal technische vacatures doet zich voor op alle niveaus,
waarbij de stijging het sterkst is op het middelbare beroepsniveau. Begin 2018
waren er naar schatting 7.300 openstaande vacatures voor het hogere
beroepsniveau (t.o.v. 5.400 begin 2017), 27.500 voor het middelbare segment
(t.o.v. 20.700 begin 2017) en 31.500 voor het lager beroepsniveau /
basisvakmanschap (t.o.v. 27.400 begin 2017).
Het UWV ziet voorjaar 2018 dat er in de techniek op verschillende niveaus sprake
is van moeilijk vervulbare vacatures. In de techniek bevinden de meeste
krapteberoepen zich op middelbaar beroepsniveau.
Overzicht krapteberoepen per beroepsniveau
Lager beroepsniveau/basisvakmanschap: binnen het lager beroepsniveau hebben de krapteberoepen vooral betrekking op de
bouw. Het gaat om de functies hulparbeiders bouw, grondwerkers weg- en waterbouw en slopers bouw/asbestverwijderaars.
Middelbaar beroepsniveau/specialistisch vakmanschap: er is krapte in enkele tientallen beroepen in verschillende richtingen
zoals bouw, installatietechniek en industrie. Een greep uit de beroepen: loodgieters, elektriciens, stratenmakers,
rioleringsmedewerkers, schilders, dakdekkers, glaszetters, lassers, operators procesindustrie/voedingsindustrie en CNCverspaners/-programmeurs. Ook is er behoefte aan tekenaars, werkvoorbereiders en calculators in zowel bouw, installatie- en
elektrotechniek als werktuigbouw.
Hoger en wetenschappelijk beroepsniveau: projectleiders/ontwerp-constructeurs in zowel bouw, installatietechniek als
werktuigbouw, procestechnologen, ontwerpers industriële automatisering, embedded software engineers en technischcommercieel personeel.
Bron UWV

In Amersfoort zijn er in totaal 29.000 mensen werkzaam in een technisch beroep
op een werkzame beroepsbevolking van 149.000 mensen. Dit betekent dat 19%
van de bevolking werkzaam is in een technisch beroep. Onder middelbaar
opgeleiden in Amersfoort zijn 12.000 werkzaam in een technisch beroep; op een
werkzame beroepsbevolking van 61.000 mbo-opgeleide mensen. Dit betekent dat
20% van de mbo-opgeleide werknemers een technisch beroep heeft. Dat is
ongeveer 1 op de 5. Dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde van 21%.

1.2 Van opleiding naar baan
Het arbeidsmarktperspectief in de regio Amersfoort is voor mbo2/3 techniek is
redelijk, mbo 4 techniek is goed. Dit zie je ook terug in het overzicht
baanopeningen en arbeidsmarktinstroom. Met name bij MBO 4 techniek is een
groot tekort zichtbaar.
Verwachte uitbreidingsvraag
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Grafiek. Prognose tot 2022 van baanopeningen en instroom schoolverlaters regio
Amersfoort (bron: cijfers ROA, 2018). Baanopeningen zijn opgebouwd uit de verwachte
vervangingsvraag1 en uitbreidingsvraag2. Oranje staven in de grafiek geven aan dat er niet voldoende

1

De verwachte vervangingsvraag is de vraag naar nieuwe arbeidskrachten die ontstaat door bijvoorbeeld pensionering, (tijdelijke)

uittreding vanwege zorgtaken, arbeidsongeschiktheid, beroepsmobiliteit of doorstroom naar een andere opleiding.
2

De verwachte uitbreidingsvraag is de vraag naar nieuwe arbeidskrachten, die ontstaat door groei van de werkgelegenheid in een

bepaalde sector.
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vakkrachten beschikbaar zullen zijn om te voldoen aan de vraag naar personeel. De instroom 3 is het
verwachte aanbod van nieuwe arbeidskrachten op de arbeidsmarkt.

Tabel. De tien mbo-opleidingen met de meeste kans op een baan per arbeidsmarktregio, in
willekeurige volgorde (bron: SBB https://www.s-bb.nl/feiten-en-cijfers/basiscijfers-jeugd/basiscijfersjeugd-kansen). Berekend voor startdatum mbo-opleiding in 2017.

Amersfoort

niveau 2

niveau 3

Niveau 4

niveau 2

niveau 3

Niveau 4

Monteur werktuigkundige installaties

Verzorgende IG

Mbo-Verpleegkundige

Timmerman
Aankomend medewerker
grondoptreden

Begeleider gehandicaptenzorg

Monteur elektrotechnische installaties

Zelfstandig werkend kok

Technicus engineering
Persoonlijk begeleider
gehandicaptenzorg
Persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen

Medewerker vers

Eerste Autotechnicus

Middenkaderfunctionaris Bouw

Constructiewerker

Financieel administratief medewerker

Technisch Specialist Personenauto's

Medewerker groen en cultuurtechniek

Logistiek teamleider

Technisch Leidinggevende (groen)

Chauffeur wegvervoer

Eerste monteur mechatronica

Technisch Specialist Bedrijfsauto's

Monteur mechatronica

Allround monteur mobiele werktuigen

Netwerk- en mediabeheerder

Bedrijfsautotechnicus

1e Medewerker fastservice

Vakexpert veehouderij

Verkoopspecialist

1.3 Technisch onderwijs binnen vmbo
Binnen de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb), kaderberoepsgerichte
leerweg (vmbo-kb) en gemengde leerweg (vmbo-gl) is de trend in het aandeel
leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor een bètatechnische richting aan het
stabiliseren na een flinke daling. Bij vmbo-bb koos 30% van de leerlingen voor
bètatechniek in 2007/08 en dit is gedaald naar 24% in 2012/13. Dit is sindsdien
ongeveer constant gebleven; in 2017/18 is dit
percentage nog steeds 24%. Bij vmbo-kb is de
afname in deze tijdsperiode van 26% (2007/08)
naar 22% (2012/13). Dit percentage is in 2017/18
hetzelfde (22%). Ook in het vmbo-gl is er sprake
van een flinke daling in het aandeel, van 17% in
2007/08 naar 9% in 2017/18.
Wel moet worden aangemerkt dat het profiel
“Dienstverlening en producten” (dat niet in de
bètatechnische richting valt), een technische
component bevat. Deze leerlingen hebben de

3

De instroom is gebaseerd op de verwachte uitstroom van schoolverlaters uit het initiële dag-, deeltijd-, niet-reguliere voltijdonderwijs

en de beroepsgerichte volwasseneneducatie.
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mogelijkheid om te kiezen voor een bètatechnische vervolgopleiding.
Bij vmbo-bb en vmbo-kb is er in tegenstelling tot de algemene dalende trend, bij
meisjes juist een stijgende trend zichtbaar. Het aandeel meisjes van het totale
aantal meisjes binnen vmbo-bb dat kiest voor bètatechniek is verdubbeld van 2%
in 2007/08 naar 4% in 2017/18. Binnen vmbo-kb is het aandeel meisjes dat kiest
voor de bètatechniek -ten opzichte van alle meisjes binnen vmbo-kb- gestegen
van 3% in 2007/08 naar 5% in 2017/18.
Bron: Monitor Techniekpact 2018

1.3.1 Technisch vmbo onderwijs in Eemland
De regio TechNet Eemland heeft in totaal 637 leerlingen verdeeld over de
technische profielen binnen de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, en
gemengde leerwegen; dit getal is een optelsom van zowel leerjaar 3 als leerjaar
4. De onderstaande tabel laat de verdeling van het aantal leerlingen zien.
Tabel. Aantal en percentage leerlingen per vmbo-profiel in Eemland. Bron cijfers: DUO;
leerlingaantallen in 2018, leerjaar 3 en 4.

Aantal leerlingen (bron cijfers:
DUO)
Bouwen, wonen en interieur
Dienstverlening en producten
Economie en ondernemen
Groen
Horeca, bakkerij en recreatie
Maritiem en techniek
Media, vormgeving en ICT
Mobiliteit en transport
Produceren, installeren en
energie
Zorg en Welzijn
Eindtotaal

2018
229
466
375
415
103
0
0
138
286
404
2416

In de regio TechNet Eemland volgen 1125 leerlingen een TL profiel in het vierde
leerjaar. In het derde leerjaar zitten volgens de telling 2018 1044 leerlingen.

Aantal leerlingen
theoretische leerweg (bron
cijfers: DUO)
Derde leerjaar
Vierde leerjaar

2018
1044
1125
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Het aandeel leerlingen in de theoretische leerweg dat kiest voor een technisch
profiel is ongeveer 26%. Dat betekent dat ongeveer 290 leerlingen vanuit de TL zijn
doorgestroomd naar een techinsche mbo opleiding.
In totaal zijn in 2018 vanuit de bb/kb/gl 360 leerlingen doorgestroomd naar een
technische mbo-opleiding.
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2. OVER STICHTING TECHNET EEMLAND
Stichting TechNet Eemland bevordert de regionale samenwerking tussen
onderwijs (voornamelijk vmbo, mbo) en technische bedrijven, overheid en
brancheorganisaties. In Eemland werken scholen en bedrijven samen aan
aantrekkelijker techniekonderwijs en betere loopbaanoriëntatie voor jongeren.
Uiteindelijk doel: meer leerlingen die kiezen voor een loopbaan in de techniek.
Een onderwijsprogramma dat is afgestemd op de behoeften van het bedrijfsleven.
In Stichting TechNet Eemland werken ruim 50 organisaties actief samen.

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 actieve samenwerking van onderwijs, bedrijfsleven, overheid en
brancheorganisaties worden programma’s ontwikkeld die aansluiten bij behoeften
en waarbij gebruik wordt gemaakt van ieders expertise. De programma’s
kenmerken zich door praktische elementen waarbij jongeren zelf aan de slag
gaan. Het ervaren, zelf ontdekken en doen staat centraal. 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 50 organisaties uit het technisch
bedrijfsleven/brancheorganisaties, onderwijs,
overheid werken samen in Stichting TechNet

Samenwerken

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

Verbinden

Regisseren

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
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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.

2.3 Doelstelling Stichting TechNet Eemland
Stichting TechNet Eemland heeft in 2018 aan drie hoofddoelen gewerkt. Vanuit de
centrale regiorol is aan onderstaande doelen gewerkt.

2.3.1 Intensiveren samenwerking bedrijfsleven
Het bedrijfsleven is sinds de start betrokken bij de initiatieven in de regio. Een
impuls om de betrokkenheid techniek breed te trekken is gewenst. Daarnaast is
in 2018 ingezet op de betrokkenheid van het VMBO op bestuurlijk niveau. Door in
gesprek te gaan met bestuursleden van VMBO’s en hen nauw te betrekken bij
Stichting TechNet Eemland kunnen bedrijfsleven, MBO en VMBO gezamenlijk
kunnen optrekken bij arbeidsmarktrelevant opleiden voor de toekomst.

2.3.2 Verbinden van mensen en activiteiten
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. In 2018 zijn
hierin de eerste stappen gezet. 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 heeft in 2018 haar faciliterende rol hierin verstevigd.
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2.3.3 Het verbeteren van het imago van de techniekbranche
De mogelijkheden van leren en werken in de techniek zijn zeer breed. Vaak
hebben jongeren (en hun ouders) de mogelijkheden onvoldoende in beeld. En
onbekend maakt onbemind. 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:

Subdoelen Stichting TechNet Eemland

2.4 Sterk Techniekonderwijs
In 2018 heeft Stichting TechNet Eemland actief bijgedragen aan de planvorming
voor Sterk Techniekonderwijs in de regio Eemland. Beschikbare kennis en
ervaring is gedeeld. Contacten met de samenwerkingspartners in onderwijs,
bedrijfsleven en overheid konden snel worden gelegd.
Daarnaast heeft het projectbureau van Stichting TechNet Eemland
ondersteunende werkzaamheden verricht in het kader van de planvorming Sterk
Techniekonderwijs.
Insteek is de initiatieven van Stichting TechNet Eemland en Sterk
Techniekonderwijs te bundelen en zo mogelijk gezamenlijk uit te voeren.
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2.5 Doelgroepen
Stichting TechNet Eemland pleit voor zichtbaarheid van techniek breed in het
onderwijs. Door samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven is het mogelijk het
beschikbare onderwijs af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt.

2.5.1 Technisch bedrijfsleven in de regio Eemland
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. Bijlage 1 geeft
een overzicht van de betrokken organisaties.
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
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2.5.2 Onderwijsorganisaties in de regio Eemland
VMBO
De locatiedirecteuren en bestuurders zijn deelnemer in het
samenwerkingsverband en vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting
TechNet Eemland. Daarnaast nemen diverse VMBO en HAVO opleidingen deel aan
de programma’s van Stichting TechNet Eemland op het gebied van
techniekpromotie. Voor deelnemende VO scholen zie bijlage 2.
MBO
De ROC’s in de regio Eemland – ROC Midden Nederland – Tech College, MBO
Amersfoort – School voor techniek – Hoornbeeck College – Techniek - zijn sinds
de start van de stichting vertegenwoordigd in Stichting TechNet Eemland. In het
kader van de regiovorming van Sterk Techniekonderwijs is in 2018 ook Aeres
MBO aangesloten.
Initiatieven op basisscholen worden gevolgd, zodat ook hier een goed overzicht
is.

2.5.3 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 – i.s.m. het MBO - op:
-

1e
2e
3e
4e

jaar
jaar
jaar
jaar

VMBO
VMBO
VMBO
VMBO

-

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

Ouders en decanen/LOB
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.
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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/bèta zijn belangrijke
rolmodellen. Het betrekken van ouders en decanen/LOB-ers is een
aandachtspunt.

2.6 Strategische samenwerkingspartners Stichting TechNet
Eemland
De kracht van Stichting TechNet Eemland ligt in de samenwerking met diverse
organisaties. 53 organisaties zijn nauw betrokken bij de activiteiten van Stichting
TechNet Eemland. Daarnaast nemen ruim 22 VO scholen deel aan een of
meerdere programma’s.
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.
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2.7 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 ‘Stuurgroep rol’ zij zijn
afgevaardigden van de samenwerkende organisaties en staan in nauw contact
met hun achterban.

Bestuur
Stichting TechNet Eemland
-

Ontwikkelen jaarplan

-

PR activiteiten, Linkedin

-

Financiën

-

Ambassadeurschap

-

TiB Stuurgroep, STERK
Techniekonderwijs

Projectondersteuning
Klankbordgroep
-

Plannen en uitwerken
vergaderingen

-

Event organisatie

-

Communicatie PR

-

Administratieve ondersteuning

-

Sterk Techniekonderwijs

Onderwijs en Bedrijf
Bijeenkomsten Beter én meer
samenwerken in de techniek
-

Praktische initiatieven om kennis te
delen

ervaringen gedeeld

Werkgroep

Werkgroep

-

jaarlijks worden behoeften gepeild en

Techniek Experience
-

VMBO Week van de Techniek

-

Gastlessen/bedrijfsbezoeken/
HAVO Techniek Experience

-

Robotica, lassimulatie,
energietransitie

Twee keer per jaar is er een overleg met de klankbordgroep. Hierin nemen ruim
20 afgevaardigden uit het technisch bedrijfsleven, onderwijs, brancheorganisaties
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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.
Bijlage 3 geeft een overzicht van het bestuur in 2018.
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3. ACTIVITEITEN STICHTING TECHNET EEMLAND 2018
3.1 Intensiveren samenwerking bedrijfsleven en onderwijs
Continuïteit is een belangrijke factor om succesvol te zijn in de samenwerking
tussen bedrijfsleven en onderwijs. Afgelopen jaren heeft Stichting TechNet
Eemland een basis gevormd met een aansluiting van ROC’s, VMBO en
bedrijfsleven. Eind 2018 waren 53 organisaties actief aangehaakt. Een gezonde
mix tussen MBO, VMBO, bedrijven uit diverse branches en overheid.
In 2018 zijn 4 VMBO’s en 2 bedrijven aangehaakt bij het financieel partnership
van Stichting TechNet Eemland. Daarnaast hebben 11 nieuwe organisaties
meegewerkt aan activiteiten gedurende het jaar.
Het onderhouden van contacten, relatiemanagement (een mailinglist met ruim
400 contacten) en op het juiste moment in contact brengen van
samenwerkingspartners met elkaar is een kernactiviteit van Stichting TechNet
Eemland.

3.2 Verbinden mensen en activiteiten
Het kennen van de samenwerkingspartners is één, het met elkaar in contact
brengen én ondersteunen van de partijen is twee. Zonder de actieve
ondersteuning komen initiatieven onvoldoende van de grond.

3.2.1 Klankbord / themasessie
Techniek, van trend naar praktische actie voor instroom
24 januari 2018 – Wereld voor Techniek – Amersfoort – 53 deelnemers
Technisch bedrijfsleven en onderwijs deelden ervaringen op woensdag 24 januari
2018 over praktische acties voor instroom in de techniek. Adri Pijnenburg zette
de ontwikkelingen binnen VMBO en MBO op scherp. Praktische voorbeelden van
samenwerkingen binnen VMBO, MBO en bedrijfsleven werden besproken. Wat
werkt wel en wat niet. Hoe zorg je ervoor dat je jongeren aanspreekt. Ervaringen
met doorlopende leerlijnen zijn uitgewisseld en door vertaald naar andere
organisaties. Er waren 53 deelnemers uit de regio Eemland. Als afsluiting van de
ontbijtbijeenkomst ontving wethouder van gemeente Amersfoort, Bertien
Houwing de leerlingen van Mavo Muurhuizen bij het programma van de Week van
de Techniek.
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Wat speelt er in de regio – Jaarvergadering Stichting TechNet Eemland
17 april 2018 – School voor Techniek – Amersfoort – 18 deelnemers
Naast een terugblik op de activiteiten van Stichting TechNet Eemland van
afgelopen jaar kregen deelnemers inzicht in regionale trends via het
arbeidsmarktdashboard. Ben van den Burgwal, senior onderzoeker van Gemeente
Amersfoort liet deelnemers de uitgebreide mogelijkheden van het dashboard zien
en bracht regionale trends in de technieksector in beeld.
Sterk Techniekonderwijs regio Amersfoort
20 september 2018 – Van Lodenstein College – Hoevelaken – 20 deelnemers
Inventariserende bijeenkomst voor samenwerking in het kader van Sterk
Techniekonderwijs in de regio. Uitleg over subsdieregeling, inventarisatie van
wensen op het gebied van samenwerking.
11 oktober 2018 – Tech College Amersfoort – 18 deelnemers
Regiovorming in het kader van Sterk Techniekonderwijs. VMBO scholen met PIE,
BWI, M&T nemen voortouw in de regio Nijkerk/Hoevelaken, Amersfoort,
Maarsbergen. Regiovorming door Van Lodenstein College, Corlaer College, Het
Element, Vakcollege Maarsbergen.

3.2.2 Doorlopende leerlijnen/keuzevakken
Binnen het netwerk van Stichting TechNet Eemland hebben MBO en VMBO elkaar
gevonden en zijn inmiddels enkele doorlopende leerlijnen gestart. Zo werken Het
Element (VMBO) en Tech College (ROCMN) actief samen in het opleiden van
leerlingen. En ook De meerwaarde (VMBO) en School voor Techniek (MBO
Amersfoort) kennen een dergelijke leerlijn. Tevens is er actieve samenwerking
tussen het Van Lodenstein College (VMBO) en Hoornbeeck College (MBO).
Keuzevakken worden onder andere uitgevoerd bij Bouwmensen, waar Het
Element lessen volgt. Voor 2019 is dit een focuspunt, tevens wordt er dan een
complete inventarisatie gemaakt.

3.2.3 Bedrijfsbezoeken gastlessen
Daar waar mogelijk sluit Stichting TechNet Eemland aan bij het platform
gastlessenzogeregeld.nu en verwijst zij scholen en bedrijfsleven naar het
platform. Eind 2018 staan 17 profielen van bedrijfsleven en onderwijs.
Daarnaast hebben organisaties deelgenomen aan de training van Techniektalent.
Zij waren zeer enthousiast over de tips die zij kregen voor het invullen van een
gastles of bedrijfsbezoek.
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Het geheim van een gastles of bedrijfsbezoek met impact
22 maart 2018 – Corderius College – Amersfoort – 15 deelnemers
Hoe maak je een gastles boeiend en aansprekend voor leerlingen? Een
bijeenkomst georganiseerd door Techniektalent waaraan bedrijven en scholen uit
de regio hebben deelgenomen. Ervaringen van reeds verzorgde bedrijfsbezoeken
en gastlessen werden enthousiast gedeeld.
Naast de gastlessen/bedrijfsbezoeken via het platform gastlessenzogeregeld.nu
vinden in de regio Eemland een groot deel van de bedrijfsbezoeken plaats tijdens
de HAVO Techniek Experience (3.3.3).

3.2.4 Inventarisatie initiatieven in de regio
De regio Eemland kent een grote diversiteit aan initiatieven op het gebied van het
informeren van (VMBO) leerlingen over studierichtingen en beroepen.
Stichting TechNet Eemland faciliteert diverse projecten. Onderstaande afbeelding
geeft een overzicht van techniek voorlichtingsprojecten en haar doelgroepen in de
regio Eemland. In 2018 is de inventarisatie verder aangevuld. Enerzijds geeft dit
inzicht in de diverse projecten, anderzijds is het doel om overlap te voorkomen.
Studiejaar 1

Studiejaar 2

Studiejaar 3

Studiejaar 4

VMBO Week
van de
Techniek

VMBO Week
van de
Techniek

Bedrijfsbezoek
/gastlessen

Bedrijfsbezoek
/gastlessen

Lassimulatie

Lassimulatie
Keuze vak

Lassimulatie

Lassimulatie

Basisschool

VMBO B/K

Lego League
VMBO GL/TL

Lego League
Lassimulatie

DOE Dagen
VMBO Week
van de
Techniek

Robotica
Bedrijfsbezoek
/gastlessen

Robotica

Studiejaar 5-8
Lego League
Doezo
Energy Challenges
Green future heroes
Techniekdag – Corlaer
Nijkerk en Oostwende
Bunschoten

DOE dagen
(specifiek)
Bedrijfsbezoek
/gastlessen

DOE Dagen

DOE dagen
(specifiek)

Optioneel
HAVO TE

Bedrijfsbezoek
/gastlessen

Bedrijfsbezoek
/gastlessen

U talent

Lassimulatie
HAVO /VWO

Overige
initiatieven

Lego League

HAVO
Techniek
Experience

U talent

Energietransitie
Bouwbazen
Track the talent (15-25 jr)
Technotrend
Girls Day
Docent in bedrijf
Jinc
Zomer-ondernemer
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3.3 Verbeteren imago techniekbranche
Het verbeteren van het imago van de techniekbranche staat centraal bij Stichting
TechNet Eemland. Dit is het vertrekpunt van iedere actie.

3.3.1 VMBO Week van de techniek
Van 22 tot 26 Januari 2018 vond de 13e editie van de VMBO Week van de
Techniek plaats. Hieraan namen 1567 VMBO leerlingen (basis/kader en GL/TL)
deel. Donderdag 25 januari was het programma opengesteld voor jongeren
tussen de 12 en 16 jaar om samen met hun ouders de mogelijkheden van leren
en werken in de techniek te ervaren.
Het doel van de Week van de techniek is drieledig:
•

de deelnemers een kwalitatief hoogwaardig en dynamisch (doe)activiteitenprogramma aanbieden,
waarin zij op een positieve en inspirerende manier kennismaken met de mogelijkheden van
techniek;

•

de deelnemers informatie geven, waarmee zij een weloverwogen onderwijs- en beroepskeuze
kunnen maken;

•

een bijdrage leveren aan een beter evenwicht tussen vraag en aanbod op de
onderwijsarbeidsmarkt in de technische sector. In de toekomst verwacht men een grote behoefte
aan vakbekwame technici, meer instroom is van belang.

De hoofddoelgroepen zijn de VMBO-GL/TL en basis- en kaderleerlingen.
Daarnaast richt de Week van de Techniek zich ook op VMBO decanen en docenten
van VMBO leerlingen en ook het bedrijfsleven wordt nauw betrokken bij de Week
van de Techniek.
Deelnemers
1567 deelnemers bezochten de Week van de Techniek. Hiervan waren 968
leerlingen uit de GL/TL groepen, afkomstig van 11 scholen. 599 leerlingen uit de
Basis/Kader groepen, afkomstig van 9 scholen. De VMBO Week van de Techniek
is bezocht door 2e jaars VMBO leerlingen. Een enkele school nam deel met een
eerste jaars of derde jaars groep leerlingen.
Het programma is opgezet voor scholen uit de regio Eemland. De drie MBO
instellingen, VO’s, opleidingsbedrijven, branche-organisaties stellen gezamenlijk
het programma vanuit de werkgroep Techniek Experience. Gastlocatie Wereld
voor Techniek in Amersfoort heeft de leerlingen ontvangen.
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Workshops
1

De metaal zoekt jouw talent

2

Een toekomst in de bouw

3

ICT Toegepast in de techniek

4

maak creatief kennis met logistiek

5

Met domotica naar de toekomst

6

Kies kleur, kies toekomst

7

Werk mee met Mobiliteit en Voertuigen

8

Op weg in de transport en logistiek

9

Duurzame oplossingen in de installatie en elektrotechniek

10

Licht op jouw toekomst

11

Zora, vermaak of serieus game

12

Ervaar Laboratorium- en procestechniek

Rolmodellen
Tijdens de Week van de Techniek is bewust gekozen om jongeren in te zetten op
de stands. Ook zijn vrouwelijke rolmodellen ingezet. Leerlingen van ROC Midden
Nederland, Hoornbeeck College, MBO Amersfoort, Bouwmensen, Installatiewerk,
Schildersvakopleiding en ook van de bedrijfsopleiding Voestalpine en Scheerder
hebben de workshops verzorgd.
Naast het bemannen van de ‘eigen’ stand, hebben leerlingen van ROC Midden
Nederland ook voorlichting gegeven en workshops gedraaid in de stand van Licht
op jouw toekomst en De sector metaal zoekt jouw talent.
Techniek is jouw toekomst- programma voor ouders en jongeren
Op donderdag 25 januari is het programma opengesteld voor jongeren tussen de
12 en 16 jaar om het programma samen met hun ouders te bezoeken. Naast het
workshopprogramma van de Week van de Techniek konden deelnemers meedoen
met de dronerace, was er een quiz en lezing over de impact van techniek voor de
toekomst door Remco Swaab van Bouwbedrijf Huurdeman. Er waren ruim 20
deelnemers. Ondanks dat dit onvoldoende was, waren degenen die het
programma bezochten enthousiast.
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Communicatie PR tijdens Week van de Techniek
Voorafgaand, tijdens en na de Week van de Techniek zijn er diverse publicaties
en interviews in de pers geweest.
Film Week van de Techniek 2018
Deze film geeft een impressie van de Week van de Techniek. Een beeld van het
programma, de bezoekende VMBO leerlingen, de standhouders en begeleidende
MBO leerlingen. Ook komende de samenwerkende organisaties in beeld.
http://www.techneteemland.nl/nieuws/2018/vmbo-week-van-de-techniek-2018
De regionale pers en samenwerkende organisaties hebben zowel vooraf als na het
event een persbericht ontvangen. Dit bericht is door veel organisaties in de eigen
communicatie opgenomen. Ook hebben deelnemende VMBO scholen melding
gemaakt op de eigen website. In bijlage 4 en 5 een overzicht van de evaluatie en
publicaties.

3.3.2 HAVO Techniek Experience
In de week van 12 – 16 november 2018 brachten 220 HAVO leerlingen een
bezoek aan één van de 12 deelnemende technische bedrijven en organisaties in
de regio Eemland.
Doelstelling
HAVO leerlingen die een profielkeuze gaan maken in contact brengen met
techniek in het bedrijfsleven en organisaties, zodat zij een actueel beeld kunnen
vormen van de mogelijkheden voor leren en werken in de techniek.
Deelnemende scholen
HAVO leerlingen 2e/3e jaar, gekoppeld aan profielkeuze. Regio Eemland.
Deelnemende scholen hebben zelf bepaald met welke groepen zij het programma
willen bezoeken. Dit liep uiteen van een hele HAVO 2 klas die profielen gaan
kiezen, HAVO/VWO groepen 2e jaar tot een select groepje HAVO 3 leerlingen met
interesse in techniek.
Deelnemende scholen
Griftland College, Soest
Oostwende College, Bunschoten
Corderius College, Amersfoort
Guido, Amersfoort
Corlaer College, Nijkerk
Farel College, Amersfoort
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In totaal namen 220 HAVO leerlingen deel aan het programma. Grotendeels
HAVO (HAVO/VWO) 2 leerlingen en een kleine groep HAVO 3 leerlingen.

Deelnemende bedrijven en organisaties
12 organisaties en bedrijven hebben een programma voor de HAVO leerlingen
aangeboden en leerlingen ontvangen.
Unica Installatietechniek

Hoevelaken

Heinen Hopman

Bunschoten

Lomans

Amersfoort

Damen DREDGING EQUIPMENT

Nijkerk

Elma B.V.

Soesterberg

High Voltage Engineering Europa B.V.

Amersfoort

Bloemendal Bouw

Leusden

Bakker Bedrijfswagens Nijkerk

Nijkerk

Meander Medisch Centrum Amersfoort

Amersfoort

voestalpine Automotive Components

Bunschoten

ITEQ

Nijkerk

Hegeman Bouw & Infra

Amersfoort

Programma
HAVO Techniek Experience laat leerlingen kennismaken met techniek in het
bedrijfsleven. Het programma duurt 2 uren en bestaat uit:
•

Rondleiding door het bedrijf

•

Interview van een medewerker (facultatief)

•

Workshop (facultatief)

Rondleiding
Scholen vinden dit erg leuk. Het is een kans om een bedrijf ‘van binnen’ te
bekijken en het enthousiasme van de medewerkers is leuk. Wel is het belangrijk
dat de informatie goed op de leerlingen is afgestemd. Het gebruik van vaktermen
is in bedrijven dagelijkse praktijk, voor de leerlingen maakt dit het vaak
onduidelijk. Des te meer het proces of het product vertaald wordt naar de
dagelijkse beleving van de leerlingen, des te hoger de betrokkenheid en
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interactie. Ook kan er meer aandacht worden gegeven aan de specifieke
kwaliteiten die voor een bepaalde functie nodig zijn. Bedrijven zijn enthousiast
over de rondleiding als onderdeel van het programma.

Interview
Het interview was een facultatief onderdeel van het programma. Op de meeste
locaties is het interview georganiseerd. Op een enkele locatie hadden leerlingen
tijdens de rondleiding gelegenheid om vragen te stellen.
Ervaringen zijn divers. Op de ene locatie ontstond een mooi gesprek tussen
medewerkers en leerlingen. Op de andere locatie was het een moeizaam gesprek
omdat het interview niet was voorbereid door de leerlingen.
Enkele scholen hebben de voorbereiding van het interview in het lesprogramma
opgenomen. Scholen zijn over het algemeen tevreden over de inhoud, interactie
en lengte van het interview. Het maken van een vervolgverslag door de leerlingen
helpt bij de interactie.
Bedrijven ervaren het interview wisselend. Soms moesten de leerlingen een
beetje loskomen. Het was prettig als de leerlingen vragen hadden voorbereid. Als
het gesprek niet op gang komt, duurt het te lang.
Workshop
Techniek ervaren door doen. Dat staat centraal bij de HAVO Techniek Experience.
6 bedrijven hebben de workshop in hun eigen organisatie vorm gegeven. 6
bedrijven hebben gebruik gemaakt door de workshop van Stichting Doezo.
De workshop is ontwikkeld door Stichting Doezo en gebaseerd op de 7 werelden
van techniek
1.

Water, Energie en Natuur

2.

Mobiliteit en ruimte

3.

Food en Vitaliteit

4.

Science en Exploration

5.

Market en Money

6.

Mens en Medisch

7.

Lifestyle en Design
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In quizvorm beantwoordden leerlingen in teams vragen op het gebied van
techniek. Aan het eind zetten ze zelf een robotborstel in elkaar, de snelste wint.
De workshop geeft de mogelijkheid techniek breed in beeld te brengen, naast de
activiteiten van het bedrijf zelf. Daarnaast geeft het de mogelijkheid in kleine
groepen aan de programmaonderdelen deel te nemen, waardoor er meer
interactie ontstaat met de leerlingen.
Bijlage 6 geeft meer informatie over de HAVO Techniek Experience.

3.3.3 Iedereen ambassadeur voor de techniek
Stichting TechNet Eemland werkt in diverse projecten samen met regionale
organisaties. Op deze manier leeft ‘de techniek’ binnen de organisaties en worden
doelgroepen breed bereikt.
Robotica voor iedere VMBO leerling
In 2018 is de start gemaakt van het project Robotica voor iedere VMBO leerling.
VMBO T 3e jaar leerlingen worden opgeleid als instructeurs zodat zij VMBO T 2e
jaar kunnen begeleiden, peer-to-peer. Insteek is het in elkaar zetten en
programmeren van een robot. Hiervoor is samenwerking opgezet met stichting
Leaphy. Ook is er samenwerking met het TechCollege ROCMN zodat de link naar
het technisch MBO wordt gelegd en tevens een aanzet tot doorlopende leerlijn.
Bedrijven die gebruik maken van robotica stellen hun bedrijf open voor een
bedrijfsbezoek, zodat ook de link naar de arbeidsmarkt wordt gelegd. Deelnemers
nemen hun robot mee naar huis, zodat ook ouders worden betrokken. Aan het
eind van het studiejaar 2018 – 2019 wordt het project afgesloten met een
competitieve robotrace.
Het project is een initiatief van het Corderius College, ROC Midden Nederland,
AFAS, Stichting Leaphy en ook voestalpine en FlexiForce en MOBA zijn betrokken.
Stichting TechNet Eemland is ambassadeur van het project.
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Lassimulatie Challenge
Werken in de montage en metaal wordt steeds meer hightech. Het creëren van
positieve PR t.b.v. een hoge instroom van leerlingen in het profiel PIE en het
creëren van PR bij de leerlingen t.b.v. instroom van leerlingen bij montage en
metaalbedrijven staat centraal. De eerste stap om dit te bereiken is het inzetten
van een lassimulator. Dit moet een vliegwiel zijn om meerdere activiteiten te
gaan ondernemen ten einde te werken aan een vergroting van de keuze voor
techniek. De lassimulator is in 2018 besteld (en wordt in 2019 geleverd). De
simulator wordt ingezet op events waar de beoogde doelgroepen zijn, (leerlingen
VO en MBO) zodat zij fysiek kennis kunnen maken met de ‘hightech’ kant van de
metaalindustrie.
Het project wordt uitgevoerd door het Van Lodenstein College, Binxc, Hoornbeeck
College. Stichting TechNet Eemland is ambassadeur.

Operatie instroom workforce energietransitie
Dit initiatief versterkt de inhoudelijke koppeling van het onderwijs met het
bedrijfsleven op het vlak van energiebesparing en duurzame
energietoepassingen.
Het technische bedrijfsleven met betrekking tot de energietransitie (bouw,
installatietechniek en elektrotechniek) wordt direct betrokken bij de verbetering
van het onderwijs in een doorlopende leerlijn van primair onderwijs (PO) en
voortgezet onderwijs (VO), met name VMBO, en MBO. Door het project worden
jongeren geïnformeerd en vanuit praktijkvoorbeelden geënthousiasmeerd over de
kansen, mogelijkheden en maatschappelijke bijdrage die je kan hebben met een
baan in de energietransitie. In 2018 zijn de gesprekken met
samenwerkingspartners opgestart, in 2019 volgt effectuering.
Het project wordt uitgevoerd door Energieambassade, TechnoTrend, Farel
College, ROC MN, Hoornbeeck College, Bloemendal Bouw, 033 Energie. Stichting
TechNet Eemland is ambassadeur van het project.
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4. COMMUNICATIE EN PR
4.1 Het beeld van techniek
Het beeld dat jongeren van techniek hebben is afgelopen jaren veranderd. Was
het voorheen vooral gericht op het ‘zware werk’ en ‘vieze handen’. Uit recent
onderzoek van Techniektalent blijkt dat jongeren bij techniek tegenwoordig onder
andere denken aan elektronica, auto’s maken, computers, machines, bouwen.
Onderstaande word cloud geeft een beeld van de spontane associaties. Zowel de
communicatie als de ontwikkeling van de workshops en bedrijfsbezoeken wordt
afgestemd op deze belevingswereld van jongeren.
Stichting TechNet Eemland stemt haar communicatie af op dergelijke
onderzoeken.

Bron: Techniektalent 2018

4.2 Profilering Stichting TechNet Eemland
De wens van Stichting TechNet Eemland is om het platform te zijn voor technisch
onderwijs in de regio Eemland. Een platform waar bedrijven en scholen elkaar
ontmoeten. Waar nieuwe projecten samen worden ontwikkeld, waar duidelijkheid
is voor scholen over de beschikbare projecten en programma’s en waar overlap
zoveel mogelijk wordt voorkomen.
De samenwerking met Sterk Techniekonderwijs is hierin van belang. Voor een
gerichte profilering is eind 2018 ondersteuning ingezet van een extern
communicatiebureau. In 2019 wordt dit actief voortgezet. De eerste resultaten
worden maart 2019 verwacht.
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4.3 PR Stichting TechNet Eemland
Voorafgaand, tijdens en na afloop van de activiteiten van Stichting TechNet
Eemland zijn er diverse persberichten en publicaties. Ook de
samenwerkingspartners delen de persberichten via hun eigen
communicatiekanalen.
Door het actief delen van de initiatieven van Stichting TechNet Eemland in de
regio is bijgedragen aan het zichtbaar maken van de mogelijkheden van leren en
werken in de techniek.
Naast de website www.techneteemland.nl worden de social media kanalen Linked
In (https://www.linkedin.com/in/technet-eemland-532517166/ ), Facebook
(https://www.facebook.com/techneteemland/) en Twitter
(https://twitter.com/techneteemland) ingezet.
In bijlage 5 en 6 is de PR tijdens de VMBO Week van de Techniek en HAVO
Techniek Experience weergegeven.
Bekijk de film van de Week van de Techniek 2018

Bekijk de compilatie van de HAVO Techniek Experience 2018:
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5. VOORUITBLIK 2019
•

Verder inzetten op samenwerking, verbinden en regisseren, regierol
Stichting TechNet Eemland

•

Verduurzamen en professionaliseren Stichting TechNet Eemland

•

Ondersteunen bij ontwikkeling technisch onderwijs en betrokkenheid
bedrijven (o.a. bij keuzevakken/delen)

•

Actieve samenwerking in het kader van Sterk Techniekonderwijs
Amersfoort

•

Duidelijke profilering Stichting TechNet Eemland

•

Uitbreiding (financiële) partners Stichting TechNet Eemland
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Bijlage 1: Partners Stichting TechNet Eemland 2018
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Bijlage 2: Onderwijs techniek regio Stichting TechNet
Eemland

ROC’s regio TechNet Eemland 2018
MBO Amersfoort – School voor Techniek – Hardwareweg 15,
Amersfoort
ROC Midden Nederland – Tech College– Disketteweg 10, Amersfoort
Hoornbeeck College – Utrechtseweg 230, Amersfoort
Aeres MBO Nijkerk - Luxoolseweg 1, Nijkerk

Voortgezet Onderwijs - VMBO
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Bijlage 3: Bestuur Stichting TechNet Eemland

Bestuursleden Stichting TechNet Eemland
Naam

Herriët

Functie

Organisatie

Datum

Datum evt.

benoeming

herbenoeming

Secretaris

IW Midden Nederland

01-01-2015

01-01-2019

Petra Kanters

Penningmeester

MBO Amersfoort

01-02-2017

01-02-2020

Jan Kleijbergen

Voorzitter

Van Lodenstein

01-02-2017

01-02-2020

01-03-2017

01-03-2020

Weegenaar

College
Jan
Nieuwenhuizen

Bestuurslid

ROC Midden
Nederland
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Bijlage 4: Evaluatie Week van de techniek 2018 - 22 t/m 26
jan 2018
Locatie Wereld voor Techniek, Hardwareweg 15, Amersfoort

Van 22 tot 26 Januari 2018 vond de 13e editie van de VMBO Week van de Techniek plaats. Hieraan
namen 1567 VMBO leerlingen (basis/kader en GL/TL) deel.
Op woensdag 24 januari bezochten 53 personen de bijeenkomst Techniek, van trend naar praktische
actie. Hier nam Adri Pijnenburg deelnemers mee en in de ontwikkelingen – en mogelijkheden – van de
samenwerking tussen MBO en VMBO.
Donderdag 25 januari was het programma opengesteld voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar om
samen met hun ouders de mogelijkheden van leren en werken in de techniek te ervaren.
Doel
Het doel van de Week van de techniek is drieledig:
▪

▪
▪

de deelnemers een kwalitatief hoogwaardig en dynamisch (doe)activiteitenprogramma
aanbieden, waarin zij op een positieve en inspirerende manier kennismaken met de
mogelijkheden van techniek;
de deelnemers informatie geven, waarmee zij een weloverwogen onderwijs- en beroepskeuze
kunnen maken;
een bijdrage leveren aan een beter evenwicht tussen vraag en aanbod op de
onderwijsarbeidsmarkt in de technische sector. In de toekomst verwacht men een grote
behoefte aan vakbekwame technici, meer instroom is van belang.

De hoofddoelgroepen zijn de VMBO-GL/TL en basis- en kaderleerlingen. Daarnaast richt de Week van
de Techniek zich ook op VMBO decanen en docenten van VMBO leerlingen en ook het bedrijfsleven
wordt nauw betrokken bij de Week van de Techniek.
Deelnemers
1567 deelnemers bezochten de Week van de Techniek. Hiervan waren 968 leerlingen uit de GL/TL
groepen, afkomstig van 11 scholen. 599 leerlingen uit de Basis/Kader groepen, afkomstig van 9
scholen.
Het programma is opgezet voor scholen uit de regio Eemland. De drie MBO instellingen, VO’s,
opleidingsbedrijven, branche-organisaties stellen gezamenlijk het programma vanuit de werkgroep
Techniek Experience. Gastlocatie Wereld voor Techniek in Amersfoort heeft de leerlingen ontvangen.
De maandag tot en met woensdag namen VMBO GL/TL leerlingen en een groep VMBO TL/Havo deel
aan het programma, op donderdag en vrijdag was het programma voor VMBO Basis en Kader
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leerlingen gereserveerd. 43 docenten/decanen van de deelnemende scholen hebben de enquête over
de Week van de techniek ingevuld.

Workshops:
1 De metaal zoekt jouw talent
2 Een toekomst in de bouw
3 ICT Toegepast in de techniek
4 maak creatief kennis met logistiek
5 Met domotica naar de toekomst
6 Kies kleur, kies toekomst
7 Werk mee met Mobiliteit en Voertuigen
8 Op weg in de transport en logistiek
9 Duurzame oplossingen in de installatie en elektrotechniek
10 Licht op jouw toekomst
11 Zora, vermaak of serieus game
12 Ervaar Laboratorium- en procestechniek
De VMBO Week van de Techniek is bezocht door 2e jaars VMBO leerlingen. Een enkele school nam
deel met een eerste jaars of derde jaars groep leerlingen.
88% van de docenten/leerlingen is (zeer) tevreden over de afstemming van het inhoudelijk
programma op de VMBO leerling (2017: 85%). 9% is hierin neutraal.

Rolmodellen
Tijdens de Week van de Techniek is bewust gekozen om jongeren in te zetten op de stands. Ook zijn
vrouwelijke rolmodellen ingezet. Leerlingen van ROC Midden Nederland, Hoornbeeck College, MBO
Amersfoort, Bouwmensen, Installatiewerk, Schildersvakopleiding en ook van de bedrijfsopleiding
Voestalpine en Scheerder hebben de workshops verzorgd.
Naast het bemannen van de ‘eigen’ stand, hebben leerlingen van ROC Midden Nederland ook
voorlichting gegeven en workshops gedraaid in de stand van Licht op jouw toekomst en De sector
metaal zoekt jouw talent.
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Beeldvorming Techniek
93% (2017: 90%) van de bezoekers is (zeer) tevreden over de bijdrage van de Week van de Techniek
aan een positieve beeldvorming aan de technische sector.
Bijeenkomst 24 jan – Techniek van Trend naar praktische actie
Technisch bedrijfsleven en onderwijs deelden ervaringen op woensdag 24 januari 2018 over
praktische acties voor instroom in de techniek. Adri Pijnenburg zette de ontwikkelingen binnen VMBO
en MBO op scherp. Praktische voorbeelden van samenwerkingen binnen VMBO, MBO en bedrijfsleven
werden besproken. Wat werkt wel en wat niet. Hoe zorg je ervoor dat je jongeren aanspreekt.
Ervaringen met doorlopende leerlijnen zijn uitgewisseld en door vertaald naar andere organisaties. Er
waren 53 deelnemers uit de regio Eemland.

Als afsluiting van de ontbijtbijeenkomst ontving wethouder van gemeente Amersfoort, Bertien
Houwing de leerlingen van Mavo Muurhuizen bij het programma van de Week van de Techniek.
Techniek is jouw toekomst
Op donderdag 25 januari is het programma opengesteld voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar om
het programma samen met hun ouders te bezoeken. Naast het workshopprogramma van de Week van
de Techniek konden deelnemers meedoen met de dronerace, was er een quiz en lezing over de impact
van techniek voor de toekomst door Remco Swaab van Bouwbedrijf Huurdeman.
Er waren ruim 20 deelnemers. Ondanks dat dit onvoldoende was, waren degenen die het programma
bezochten enthousiast.

De inloopavond Techniek is jouw toekomst is door 22% van de standhouders positief gewaardeerd.
56% vond het matig en 22% is negatief. 36% geeft aan een volgend jaar weer een event te willen
waaraan ouders met kinderen kunnen deelnemen. 37% weet het niet/misschien en voor 27% hoeft
het niet.
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Communicatie PR
Voorafgaand, tijdens en na de Week van de Techniek zijn er diverse publicaties en interviews in de
pers geweest.
Film Week van de Techniek 2018
Deze film geeft een impressie van de Week van de Techniek. Een beeld van het programma, de
bezoekende VMBO leerlingen, de standhouders en begeleidende MBO leerlingen. Ook komende de
samenwerkende organisaties in beeld.
http://www.techneteemland.nl/nieuws/2018/vmbo-week-van-de-techniek-2018

Op de website www.techneteemland.nl vinden deelnemers en partners de actuele informatie over de
Week van de Techniek 2018.
De regionale pers en samenwerkende organisaties hebben zowel vooraf als na het event een
persbericht ontvangen. Dit bericht is door veel organisaties in de eigen communicatie opgenomen.
Ook hebben deelnemende VMBO scholen melding gemaakt op de eigen website. In de bijlage een
overzicht van de publicaties.
Voor het event Techniek is jouw toekomst is via facebook en twitter een campagne opgestart en een
fysieke flyer gemaakt. De flyer (2000 stuks) is verspreid via de samenwerkingspartners en de
deelnemende VO scholen.

Dit heeft o.a. geresulteerd in 361 nieuwe bezoekers op www.techneteemland.nl in de maand januari
en 413 paginabezoeken.
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Bijlage 5: Overzicht pers publicaties jan – feb 2018
Pers 2018 Week van de techniek
De regionale pers en samenwerkende organisaties hebben zowel vooraf als na het event een
persbericht ontvangen. Dit bericht is door veel organisaties in de eigen communicatie
opgenomen. Ook hebben deelnemende VMBO scholen melding gemaakt op de eigen website.
Hieronder een overzicht van publicaties
(bovenstaande is een opsomming ter indicatie, zonder het doel hierbij compleet te willen zijn.)
Facebook – januari 2018

Facebook advertising
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Twitter @techneteemland – januari 2018

Google Analytics – januari 2018

Flyer
2000 stuks, verspreiding via samenwerkingspartners, vo scholen
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https://amersfoort.nieuws.nl/nieuws/18528/techniek-is-toekomst/
https://www.leusdennu.nl/nieuws/algemeen/324654/techniek-is-jouw-toekomst
https://www.barneveldvandaag.nl/nieuws/algemeen/324657/techniek-is-jouw-toekomst
https://www.evensi.nl/techniek-jouw-toekomst-school-voor/239427795
Radio Golfbreker – wo 10 jan – 10.10 uur – Amersfoort
Amersfoort Nu – 10 – 01- 2018

Advertentie: Stad Amersfoort, Soester Courant, Stad Nijkerk 17-1-2018 (€ 459 ex btw)
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Nieuwsbrief Amersfoort Business 11-01-2018

Nieuwsbrief Jet – Net 19-01-2018

http://iwnederland.nl/4364-2/
STL werkt:

https://www.amersfoort.nl/nieuws/activiteitenkalender-college-burgemeester-en-wethouders-tot-enmet-zondag-28-januari-2018.htm
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https://www.clz.nl/2018/01/2th-dag-van-de-techniek-23-1/
https://twitter.com/mboamersfoort
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Bijlage 6: Evaluatie HAVO Techniek Experience 2018 – Samenvatting
12 - 16 november 2018

HAVO en techniek
De techniek geeft jongeren veel toekomstmogelijkheden. Techniek is overal, ook in het dagelijkse
leven. De HAVO Techniek Experience geeft jongeren de mogelijkheid kennis te maken met het
technisch bedrijfsleven en techniek binnen organisaties. Juist op het moment van profielkeuze is het
prettig dat jongeren een actueel beeld hebben van toekomstige, technische beroepen. In de week van
12 – 16 november 2018 brachten 220 HAVO leerlingen een bezoek aan één van de 12 deelnemende
technische bedrijven en organisaties in de regio Eemland.
Doelstelling
HAVO leerlingen die een profielkeuze gaan maken in contact brengen met techniek in het bedrijfsleven
en organisaties, zodat zij een actueel beeld kunnen vormen van de mogelijkheden voor leren en
werken in de techniek.
Deelnemende scholen
HAVO leerlingen 2e/3e jaar, gekoppeld aan profielkeuze. Regio Eemland. Deelnemende scholen
hebben zelf bepaald met welke groepen zij het programma willen bezoeken. Dit liep uiteen van een
hele HAVO 2 klas die profielen gaan kiezen, HAVO/VWO groepen 2e jaar tot een select groepje HAVO 3
leerlingen met interesse in techniek.
Deelnemende scholen:
Griftland College, Soest
Oostwende College, Bunschoten
Corderius College, Amersfoort
Guido de Brès, Amersfoort
Corlaer College, Nijkerk
Farel College, Amersfoort
In totaal namen 220 HAVO leerlingen deel aan het programma. Grotendeels HAVO (HAVO/VWO) 2
leerlingen en een kleine groep HAVO 3 leerlingen.
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Deelnemende bedrijven en organisaties
12 organisaties en bedrijven hebben een programma voor de HAVO leerlingen aangeboden en
leerlingen ontvangen.
Unica Installatietechniek Hoevelaken

Hoevelaken

Heinen Hopman

Bunschoten

Lomans

Amersfoort

Damen DREDGING EQUIPMENT

Nijkerk

Elma B.V.

Soesterberg

High Voltage Engineering Europa B.V.

Amersfoort

Bloemendal Bouw

Leusden

Bakker Bedrijfswagens Nijkerk

Nijkerk

Meander Medisch Centrum Amersfoort

Amersfoort

voestalpine Automotive Components

Bunschoten

ITEQ

Nijkerk

Hegeman Bouw & Infra

Amersfoort

Programma
HAVO Techniek Experience laat leerlingen kennismaken met techniek in het bedrijfsleven. Het
programma duurt 2 uren en bestaat uit:
•

Rondleiding door het bedrijf

•

Interview van een medewerker (facultatief)

•

Workshop (facultatief)

Indien de school met een klas komt, ongeveer 25 tot 30 leerlingen, is de groep opgedeeld in kleine
subgroepen. Op deze manier is er meer ruimte voor interactie. Enkele scholen hebben op school een
selectie gemaakt, deze leerlingen hebben in kleine groepen een bedrijf bezocht.
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Voorbereidingen
•
•
•
•
•

Scholen/leerlingen kiezen zelf een locatie naar keuze.
Indien de school met een groep van 30 leerlingen komt, worden er groepen van 8 personen
gemaakt.
De school bereidt de interviews met de medewerker van het bedrijf voor met de leerlingen.
Hiervoor kunnen zij gebruik maken van voorbeeld interviewvragen (zie bijlage). Achteraf
bespreekt de school de interviews met de leerlingen.
Bijdrage € 5,- per leerling. Facturering op basis van aanmelding (scholen die partner zijn van
Stichting TechNet Eemland betalen geen bijdrage per leerling)
De school organiseert zelf het vervoer

De deelnemende scholen en bedrijven zijn (zeer) tevreden over de samenstelling en lengte van het
totale programma.
Scholen

Bedrijven
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Voor een enkel bedrijf gaf het tijdsbestek van 2 uren onvoldoende ruimte om een geheel programma
te laten zien. De bezoekende school gaf aan dat verruiming van het tijdsblok mogelijk is, mits er een
pauze voor de leerlingen wordt ingelast.
Rondleiding
Scholen vinden dit erg leuk. Het is een kans om een bedrijf ‘van binnen’ te bekijken en het
enthousiasme van de medewerkers is leuk. Wel is het belangrijk dat de informatie goed op de
leerlingen is afgestemd. Het gebruik van vaktermen is in bedrijven dagelijkse praktijk, voor de
leerlingen maakt dit het vaak onduidelijk. Des te meer het proces of het product vertaald wordt naar
de dagelijkse beleving van de leerlingen, des te hoger de betrokkenheid en interactie.
Ook kan er meer aandacht worden gegeven aan de specifieke kwaliteiten die voor een bepaalde
functie nodig zijn. Bedrijven zijn ook enthousiast over de rondleiding als onderdeel van het
programma.
De rondleiding wordt positief ervaren. De lengte is prima. De interactie tijdens de rondleiding was per
bedrijf verschillend.
Opmerkingen
•

Zorg voor goede uitleg van de activiteiten, vertaal naar de dagelijkse praktijk

•

Vermijd vaktermen

•

Sluit aan bij mogelijkheden na de HAVO (HBO), naast MBO

•

Vertel meer over kwaliteiten en talenten die nodig zijn bij de functies in het bedrijf

•

Sluit aan bij doelgroep en leg informatie eenvoudig uit, bij voorkeur in het Nederlands

•

Voorkom beeld dat vrouwen in ondersteunende functies worden neergezet

Interview
Het interview was een facultatief onderdeel van het programma. Op de meeste locaties is het
interview georganiseerd. Op een enkele locatie hadden leerlingen tijdens de rondleiding gelegenheid
om vragen te stellen.
Ervaringen zijn divers. Op de ene locatie ontstond een mooi gesprek tussen medewerkers en
leerlingen. Op de andere locatie was het een moeizaam gesprek omdat het interview niet was
voorbereid door de leerlingen.
Enkele scholen hebben de voorbereiding van het interview in het lesprogramma opgenomen.
Scholen zijn over het algemeen tevreden over de inhoud, interactie en lengte van het interview. Het
maken van een vervolgverslag door de leerlingen helpt bij de interactie.
Bedrijven ervaren het interview wisselend. Soms moesten de leerlingen een beetje loskomen. Het was
prettig als de leerlingen vragen hadden voorbereid. Als het gesprek niet op gang komt, duurt het te
lang.
Opmerkingen
•

Zorg voor goede voorbereiding op school!

•

Zorg voor goede link naar HAVO, HBO, naast MBO
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Workshop
Techniek ervaren door doen. Dat staat centraal bij de HAVO Techniek Experience. 6 bedrijven hebben
de workshop in hun eigen organisatie vorm gegeven. 6 bedrijven hebben gebruik gemaakt door de
workshop van Stichting Doezo.
De workshop is ontwikkeld door Stichting Doezo en gebaseerd op de 7 werelden van techniek
1.

Water, Energie en Natuur

2.

Mobiliteit en ruimte

3.

Food en Vitaliteit

4.

Science en Exploration

5.

Market en Money

6.

Mens en Medisch

7. Lifestyle en Design
In quizvorm beantwoordden leerlingen in teams vragen op het gebied van techniek. Aan het eind
zetten ze zelf een windmolen in elkaar die draait op zonne-energie.
De workshop geeft de mogelijkheid techniek breed in beeld te brengen, naast de activiteiten van het
bedrijf zelf. Daarnaast geeft het de mogelijkheid in kleine groepen aan de programmaonderdelen deel
te nemen, waardoor er meer interactie ontstaat met de leerlingen.
Over de interactie, lengte en vorm is zowel het bedrijfsleven als het onderwijs (zeer) tevreden. Ook
zijn zij (zeer) tevreden over de bijdrage van de workshop aan de beeldvorming van jongeren voor
techniek.
Opmerkingen:
•

Programma van de dames (Doezo) was goed. Vooral door het tempo wat erin verborgen zit.

Voorbereiding door scholen
De scholen hebben het bezoek voorbereid met algemene informatie over een bedrijfsbezoek, het
bekijken van een filmpje van het bedrijf, het voorbereiden van de interview vragen. Ook maakten
enkele scholen hierbij gebruik van het format interviewvragen opgesteld door techniektalent.nu (zie
bijlage) en maakten zij met hun leerlingen de Beta Mentality test. Daar waar de leerlingen geen
interviewvragen hadden voorbereid, werd dit door de bedrijven direct minder positief ervaren.
67% van de scholen heeft informatie over het bedrijfsbezoek verstrekt. 50% bereidde het interview
voor, 25% gebruikte hiervoor de download van Techniektalent.
33% vulde vooraf de Beta Mentality Test in.
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Opmerkingen
•

Bedrijven stellen het op prijs als de school vooraf informatie (via de website) over het bedrijf
raadpleegt, zodat als enigszins bekend is wat het bedrijf doet.

•

Bedrijven geven aan dat het interview niet werkt als de leerlingen geen vragen hebben
voorbereid.

Coördinatie
Over de coördinatie voorafgaand aan het bezoek is 85% van de scholen (zeer) tevreden. 7% is
hierover niet tevreden. Bedrijven zijn hierover (zeer) tevreden.
Tijdens het bezoek is iedereen (zeer) tevreden over de coördinatie.
Vervolg
91% van de scholen en 100% van de bedrijven neemt volgend jaar graag weer deel aan de HAVO
Techniek Experience,
Gastlessen
64% van de scholen heeft misschien behoefte aan gastlessen het komende schooljaar.
Bedrijfsbezoeken
18 % van de scholen wil zeker bedrijfsbezoeken organiseren komend schooljaar. 78% van de
bedrijven stelt haar locatie hiervoor graag open.
36 % van de scholen gaat dit misschien in gang zetten, dit geldt voor 22% van de bedrijven.
45% van de scholen geeft aan hier gaan behoefte aan te hebben.
Bijdrage beeldvorming techniek
De wijze waarop de HAVO Techniek Experience bijdraagt aan de positieve beeldvorming van techniek
wordt door alle scholen en bedrijven als positief beoordeeld.
Het programma sluit naar mening van de bedrijven goed aan bij het leerniveau van de leerlingen.
Scholen geven aan dat voor enkele programma’s een betere aansluiting gewenst is. Hierbij gaat het
met name over het gebruik van vaktermen en de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk.
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Algemene opmerkingen
•

Workshop gedeelte had wat langer kunnen zijn. Algemene info iets korter.

•

We voelden ons zeer welkom. Een half uurtje/uurtje meer tijd had meer recht gedaan aan
het bedrijf. Als we dan een pauze voor de leerlingen inlassen, kunnen zij dit ook volhouden.
Maar dit eerste ""snelle" bezoek kan ook mooi verdiept worden, bijvoorbeeld in de derde
klas."

•

De rondleiding zou wat interactiever kunnen zodat leerlingen ook meer betrokkenheid voelen.
Meer bij hun belevingswereld. Paar simpele voorbeelden.. We maken hier productjes.. Ik zou
geen verklein woorden meer gebruiken. En zeggen welke producten waarvoor dienen. Waar
zie ik ze. Wat kosten de machines.

•

Vermijd moeilijke woorden en vaktermen... Een braam.. Kennen ze niet. Een splinter wel.
Coaten. Kennen ze niet. Spuiten wel.

•

Het interview duurt al snel te lang.

•

Hartstikke mooi bedrijf om te zien. Wat het voor de leerlingen sterk maakte is dat dichtbij
hun belevingswereld werd gebracht. Bedragen van de machines spreken aan. Productkennis
was ook aanwezig. Begeleiders wisten precies welk onderdeel waar hoorde.

•

Wel wil ik daarbij vermelden dat ik de inzet van de rondleider waardeer. Het zit meer in het
voorwerk en het idee achter zo´n rondleiding."

•

Het interview zit verwerkt in ons lesmateriaal en de beta-test is tijdens de mentorles
afgenomen.

•

Alles wat ik vorige keer als tips heb doorgegeven zie ik terug bij de bezoeken. Goed om te
zien dat er ook wat mee gedaan wordt! Sluit nu prima aan bij het niveau van de leerlingen.

•

Laat medewerkers naast de beroepen ook de mogelijke opleidingen noemen die in het
bedrijf/branche gebruikt worden.

•

Voorkennis van leerlingen wordt overschat. Mensen van het bedrijf vinden sommige woorden
heel gewoon leerlingen kennen deze niet.

•

Leerlingen weten nog niet wat ze later willen worden in H2. Hier werd bij beide bedrijven
waar ik was veel vragen aan ze over gesteld. Dus ik denk dat dit ergens in instructie naar het
bedrijf wordt genoemd, maar het werkt met H2 nog niet in elk geval niet bij onze school."

•

Integratie in het lesprogramma door voortijds een uitwisseling van informatie over het
bedrijf.

•

Leerlingen waren erg slecht voorbereid op de interviews (net als voorgaande jaren). Dat is
erg jammer, want collega's maken hier wel tijd voor vrij, maar er is te weinig interactie
hierdoor.

•

Leerlingen hadden zich NIET voorbereid op het interview! Niet door school gecontroleerd?

•

Interviews vervangen door een andere activiteit of betere voorbereiding door de leerlingen.

•

Wellicht kan er een vragenlijst worden opgesteld op school, zodat ze beter voorbereid zijn.

•

Het zou leuk zijn als de school vooraf ook even contact legt met het bedrijf. Nu proefde ik
weinig interesse.
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Communicatie/Pr
Op www.techneteemland.nl en via social media is het event onder de aandacht gebracht. Het
persbericht van de HAVO Techniek Experience werd op verschillende website van deelnemende
bedrijven, organisaties en scholen geplaatst. Regionale media plaatsten een artikel online.
Er is een fotoverslag gemaakt voor een overall beeld van de HAVO Techniek Experience
https://www.techneteemland.nl/nieuws/2018/de-havo-techniek-experience-2018
Deelnemende bedrijven hebben via de eigen site meldingen gemaakt.
https://www.elmatechnology.com/nl/elma-havo-techniek-experience-2018/
https://www.doe-zo.nl/projecten/techniek-experience
https://career.damen.com/en/meet-damen/events/de-havo-techniek-experience
https://destadamersfoort.nl/zakelijk/havo-leerlingen-eemland-maken-kennis-met-techniek-504522

Stad Amersfoort – 1 november 2018
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Deelnemende bedrijven HAVO Techniek Experience 2018
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Info Bedrijfsbezoek
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Info Interview
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