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Technieksector knokt
voor beter imago
Of het nu gaat om vmbo’ers, mbo’ers
of hbo’ers met technische ambities:
grote kans dat werkgevers straks om
ze zitten te springen. Om te benadrukken dat werken in de techniek de
moeite waard is én om leerlingen te
behouden voor het vak, worden verschillende initiatieven ondernomen.
Die extra inspanningen van scholen
en de sector zelf zijn nodig. Want hoewel het aantal mbo’ers de afgelopen
jaren is gestegen, zijn het er waarschijnlijk niet genoeg om aan de
groeiende vraag te voldoen. Bij het
Technocentrum Utrecht (TCU), een
soort makelaar in techniek, zijn ze
daarom op diverse fronten bezig om
de werknemer van de toekomst te
binden en te boeien. Zo wordt bijvoorbeeld eind deze maand het
Utrechts Techniek Talent opgericht.
In Amersfoort (Eemland) en Woerden
bestaat er al een soortgelijk gilde,
waarin bedrijven en scholen structureel samenwerken om werk en opleiding beter op elkaar te laten aansluiten. Christian Melsen van het Technocentrum: ,,Voor één bedrijf is het ondoenlijk om alle scholen in de regio
langs te gaan om te vertellen wat je
doet en waarom het leuk is om bij het
bedrijf te komen werken. Maar als je
een netwerk van bedrijven en vmboen mbo-scholen bouwt, kun je wel
iets wezenlijks betekenen.’’ Concreet
betekent het bijvoorbeeld dat en deelnemende
techniekscholen
(vmbo/mbo) een cluster vormen met
een bedrijf. School en bedrijf maken
samen een jaarplanning, met concrete activiteiten als docentenstages,
het up-to-date inrichten van praktijklokalen, het aanbieden van lessen op
de bouwplaats en demonstraties van
fabrikanten van nieuwe producten.
Bij het Haagse ROC Mondriaan,
Domein Techniek en ICT, zoeken ze
het in extra begeleiding om jongeren
te binden en te boeien. Binnenkort
start het project Techniek & Co, waarbij werknemers uit het bedrijfsleven
enkele maanden lang leerlingen van
het Haagse ROC coachen. Met subsidie van de provincie Zuid-Holland
proberen de opleiders de kloof van
school naar werk kleiner te maken en
de opleiding een boost te geven, vertelt Mieke van Egmond van ROC
Mondriaan. ,,Sommige leerlingen
hebben een verkeerd beeld van hoe
het er nu echt aan toegaat in het be-

Wubbo Ockels wil met
duurzame techniek laten
zien dat er geen energieprobleem is. ‘De zon
geeft de mensheid achtduizend keer zoveel
energie als nodig is.’
eerst zelf op te lossen’) twaalf zonnepanelen op zijn dak, die voorzien in de
helft van de elektrische energievraag
van hem en zijn vrouw. Auto’s heeft het
echtpaar niet meer. ,,We nemen de
trein, ﬁetsen veel, rijden in een
Greenwheels-auto, of huren een enkele
keer een auto.’’
Op dit moment is hij bezig met het
verder ontwikkelen van alternatieve

brandstoffen, gemaakt van algen en
zeewier. Bijvoorbeeld kerosine (vliegtuigbrandstof ), voor honderd procent
gemaakt van biologisch materiaal. ,,De
wereld houdt niet op bij Nederland. We
kunnen rustig doorgaan en niet meedoen, maar als we de duurzame technologische ontwikkeling een beetje aan
onze laars lappen, verspelen we onze
goede naam in de wereld.’’

Talent: Sector verricht veel inspanningen om jongeren te lokken.
drijfsleven. En we krijgen ook bij stages ook wel eens te horen dat leerlingen niet pro-actief genoeg zijn. Coaches die uit het bedrijfsleven komen,
hebben de ervaring en kunnen leerlingen motiveren, bijvoorbeeld met
tips over succesvol solliciteren of hoe
je je moet presenteren.’’ Een pilot van
Techniek & Co, met meisjes die een
technische opleiding doen, loopt al.
Ook op andere terreinen wordt
volop actie ondernemen om meer
leerlingen te overtuigen dat er een
goede boterham te verdienen is in de
technieksector. Onder de vlag van
‘TechniekTalent.nu’ worden allerlei
initiatieven ontplooid, onder meer de
vakwedstrijden voor technische beroepen, maar ook pogingen om meer
meisjes voor techniek te laten kiezen.
Dat is geen overbodige luxe, want in
vergelijking met de ons omringende
landen kiezen veel minder meisjes
hier voor techniek. TechniekTalent.nu
is een samenwerkingsverband van
acht verschillende bedrijfstakken uit
de technische sector, dat de instroom
van jongeren in de techniek wil bevorderen. Zo is er onlangs, samen met
de VHTO (landelijk expertisebureau
voor meisjes/vrouwen en bèta/techniek) een ‘Promoteam Jonge Vakvrouwen’ geformeerd dat zich op beurzen,
open dagen en andere manifestaties
richt op meisjes. De ambassadeurs
zijn geslaagde vrouwen die werkzaam
zijn in de technieksector, variërend
van een eigenaresse van een installatiebedrijf tot een goud- en zilversmid
met een eigen atelier.

activiteiten

‘Week van de techniek’ heeft effect
Op steeds meer plaatsen in Nederland wordt jaarlijks een ‘Week van
de techniek’ georganiseerd. Komende week (11 tot en met 15 oktober) is het de beurt aan Amersfoort,
terwijl in Utrecht de afgelopen dagen
ongeveer 3000 leerlingen van de
hoogste basisschoolgroepen én eerstejaars leerlingen vmbo deelnamen
aan de themaweek. Hoewel de invulling per stad kan verschillen, is de
insteek overal hetzelfde: leerlingen
via demonstraties en activiteiten

laten kennismaken met technische
beroepen, en laten inzien dat ‘techniek’ een breed terrein is.
Voor bedrijven is de themaweek een
gelegenheid om te laten zien wat ze
in huis hebben, maar ook om toekomstige werknemers te interesseren voor hun vakgebied. Uit onderzoek blijkt de Week van techniek de
doelen bereikt. Leerlingen waarderen
het evenement en zijn positiever
over een carrière in de techniek.
www.weekvandetechniek.nl
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