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BEDRIJVEN, ONDERWUS EN OVEKHEID: TECHNIEK ZICHTBUR MAKEN 

"Vertel dat je de Erasmus-
brug hebt gebouwd, 
dan gaat het leven" 
Oud-topman van Shell Jeroen van der Veer kon het een paar jaar geleden niet genoeg verkondigen: techniek is 
spannend. Hij w/as net voorzitter van Platform Bèta Techniek geworden, onder andere om het nijpend tekort aan 
technisch personeel te bestrijden. Inmiddels zijn er al heel wat campagnes en programma's voorbij gekomen. 
Waarom is het toch zo lastig om goede technische mensen te vinden? En hoe keren we het tij? 

Driehonderd miljoen euro willen 
overheid en ondernemingen de ko
mende jaren uittrekken voor een 

betere doorstroming naar de technische sec

tor. Te beginnen met 75 miljoen vanaf 2015 
voor technische mbo-opleidingen, zo maakte 
minister Jet Bussemaker (Onderwijs) in juli 
bekend. De minister wil dat méér jongeren 
voor techniek kiezen. Het startpunt is volgens 

haar 'innovatief en uitdagend onderwijs dat 
goed samenwerkt met het regionaal bedrijfsle
ven'. 
Den Haag neemt de tekorten in de technische 
sector zeer serieus. Er is vorig jaar een 
Nationaal Techniekpact -een actieplan van 
bedrijven, onderwijs, overheid en kennispart-

ners- gesloten. In 2020 moeten grotere groe
pen leerlingen de weg naar de Jeroen van der 

Veers spannende wereld van de techniek 
weten te vinden. Het is tevens de bedoeling 
dat meer afgestudeerden daadwerkelijk in de 
sector aan de slag gaan, in plaats van een 

switch te maken, en dat boventallige technici 
een grotere kans op ander werk in hun vakge
bied krijgen. 
Techniekpact bouwt tegelijkertijd voort op 
succesvolle initiatieven. Want er gebeurt veel, 
heel veel, zeker op regionaal en lokaal niveau. 
En er worden wel degelijk resultaten geboekt. 
Twee keer zoveel meisjes in 4-havo en 4-vwo 
kiezen nu voor een natuurprofiel als aan het 
begin van deze eeuw, meldt Platform Bèta 

'Laat jongeren zien dat techniek 
absoluut niet groot en abstract is, 

maar juist dichtbij'' 

Techniek in zijn facts & figures van dit jaar. In 
vergelijking met 2002 richt een kwart meer 
studenten zich op een hbo-opleiding in de bè
tatechniek. Sinds die tijd zagen 18 centra voor 

innovatief vakmanschap in het mbo en 22 
centres of expertise techniek in het hoger be
roepsonderwijs het levenslicht. 

U N G E A D E M 
Maar het is nog niet genoeg. Uit analyses van 
het Researchcentrum voor Onderwijs en 
Arbeidsmarkt blijkt dat op termijn elk jaar 
30.000 extra techneuten nodig zijn om in de 
groeiende behoefte te voorzien. In 2016 zijn er 
155.000 vacatures voor technische beroepen, 
vertelt Gerard Beukema, voorzitter van 
Technetkring Nieuwe Waterweg Noord, een 

samenwerkingsverband van bedrijven, scho
len en gemeenten Maassluis, Schiedam en 
Vlaardingen. Hij pleit voor een concrete, regi
onale benadering. 
"Laat jongeren zien dat techniek absoluut niet 
groot en abstract is, maar juist dichtbij. Het is 
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''Die contacten 
hebben we al jaren, 

zo kunnen we de 
opleidingen 

afstemmen op de 
eisen uit het 
werkveld" 

overal om ons heen. Je komt er bij bedrijven 
in je buurt mee in aanraking. Het is ook een 

kwestie van lange adem. Blijf op alle manieren 
benadrukken dat techniek een bijzonder vak
gebied is en houd de lijnen tussen scholen en 
ondernemingen warm. Er kan geen technisch 

onderwijs zijn zonder bedrijfsleven." 
Laurian Hollander, directeur van de locatie 
van het Scheepvaart en Transportcollege 

(STC) in Brielle, benadrukt het belang van 
nauwe banden met bedrijven. "Die contacten 
hebben we al jaren, zo kunnen we de opleidin

gen afstemmen op de eisen uit het werkveld. 
De instroom van nieuwe leerlingen in de tech
niek valt absoluut niet tegen. De aanwas is dit 
jaar op een aantal niveaus zelfs groter dan 
ooit. Het vinden van stageplekken voor leer-
hngen op niveau 2 is wel een aandachtspunt, 
daar kunnen we momenteel onvoldoende in 
voorzien." 
Pierre Hennekam -kwartiermaker Techniek & 
Technologie Albeda College/Zadkine, mobih-
teit opleidingen- ontwaart een afname aan 
leerlingen voor de werk- en leerroute BBL. De 

opeenvolgende crises zouden mede daaraan 
debet zijn. "Er zijn nog altijd bedrijven die het 
zwaar hebben, zij willen geen extra kosten 
maken. Zeker niet voor jonge mensen die het 
vak nog moeten leren. Maar bedrijven moeten 
uiteindelijk toch investeren in begeleiding. 

Een leerling wordt pas een beroepsbeoefenaar 
als hij aan criteria uit de praktijk voldoet. Wij 
werken dan ook samen met een gerichte oplei
ding als de Truck Academy. Dan nog duurt het 
vier jaar voordat een leerling de vereiste vaar

digheden onder de knie heeft." 

GEEN ZIN IN GEZEUR 
Het is een bekende en al veel bediscussieerde 
klacht uit het werkveld: opleidingen sluiten 
niet aan. Leerlingen van mbo-opleidingen zijn 
doorgaans niet operationeel inzetbaar, zegt 
Paul Heinerman, consultant bij 

CHEMProjects, de tak van de CHEMGroep die 
leer- en werktrajecten in de Botlek aanbiedt. 
"Daarnaast zien wij een ander probleem en 
dat is houding. Sommige jongeren melden 

zich compleet ongemotiveerd, petje op en een 
scheur in de broek, bij een werkgever. 
Ondernemers zeggen terecht 'wij hebben geen 
zin in dat gezeur', vandaar dat wij een voorbe

reidende stap zetten. We testen jongeren op 
competenties en vaardigheden, want we willen 
weten of ze überhaupt geschikt zijn voor tech
niek. Zo ja, dan besteden we naast de basisop

leiding aandacht aan mental attitude. Het 
totaalplaatje moet kloppen. We leiden nu jon

geren volgens deze methode op tot koelmon-
teur. Als ze klaar zijn, krijgen ze gegarandeerd 
een baan." 
Het gebrek aan capaciteit bij bedrijven speelt 
volgens Ninian Havermans, algemeen directeur 
bij personeelsbemiddelingsbedrijf AXS 
Techniek, een grote rol. "De meeste leerlingen 
hebben intensieve begeleiding nodig op de 
werkvloer, maar bedrijven kunnen en willen 
hun valdcundige krachten niet missen. Er is dus 
ondersteuning van een externe specialist nodig." 

Manon de Koning (teamleader bij Wartsila 
Netherlands) beschrijft de spagaat waarin on
dernemingen verkeren. Werkgevers willen 
naar haar mening investeren in het klaarsto
men van goede vakmensen, maar de te beste

den tijd moet wel in verhouding staan tot het 
resultaat. "Mijn ervaring is dat BBL'ers ontzet
tend veel aandacht nodig hebben. Ze komen 
van het vmbo, kiezen voor een technische op
leiding en zijn zo goed als blanco. De basis
kennis ontbreekt en wij hebben inderdaad 

geen mensen beschikbaar om zo'n leerling 
verder te vormen." 
Het niveau gaat geleidelijk aan omlaag, geeft 
Kees Verdoorn, general manager bij MME 

Group, desgevraagd aan. "Inmiddels haalt on
geveer veertig procent van de leerlingen op 
B0L4-niveau de NDO-opleidingen die wij 
geven niet. Je ziet wat dat betreft ook een 

trend in het personeelsbestand. Wij werken 
veel met professionals uit Spanje." 

INTERESSE KWEKEN 
Wil het bedrijfsleven substantieel meer vak
mensen aantrekken, dan zal er hoe dan ook 

actie moeten worden ondernomen en in jon
geren moeten worden geïnvesteerd, meldt een 
aantal tafelgasten. Ook als het op het eerste 
gezicht mindere goden betreft. Wie weet nu op 
zijn zestiende precies wat hij wil, vraagt 
Laurian Hollander retorisch. "Er zijn altijd 

leerlingen die hun draai nog niet hebben ge
vonden. Moetje deze groep dan meteen af
schrijven? Dat zou eeuwig zonde zijn." 
Jan Kingma, senior beleidsadviseur Jeugd en 
Onderwijs gemeente Rotterdam, stipt de 
noodzaak van een eensluidend beleid aan. "De 
aanwas op het STC kan groter zijn dan ooit, in 

''Er is dus ondersteuning van een 
externe specialist nodig" 
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zijn algemeenheid is het nog altijd nodig om 
meer jongeren richting de techniek te bewegen 
en opleidingen beter aan te laten sluiten. Met 

kortetermijndenken komen we echter niet zo 
ver. Natuurlijk willen werkgevers de toppers 
onderdak bieden, maar de jongeren die wat 
meer begeleiding nodig hebben, moeten ook 
een kans krijgen. Er kan alleen een passie voor 

technisch vakmanschap ontstaan, als mensen 
er actief mee bezig zijn." 
Interesse voor techniek kweekje het best zo 
vroeg mogelijk, zegt Kingma. "Vandaar dat de 
gemeente Rotterdam talloze projecten onder
steunt, zoals entreeprogramma's voor het 
vmbo en leer-werktrajecten in de techniek. 
Het keuzeproces is van wezenlijk belang. 
Natuurlijk is een zorgvuldige afweging op 
jonge leeftijd niet aan de orde, maar je kunt 
wél de keuze voor techniek stimuleren en, als 
er eenmaal ja tegen techniek is gezegd, de mo

tivatie meermaals tijdens het leerproces onder 
de loep nemen." 

VIES, VROEG, BETAALT SLECHT 
Uit onderzoek blijkt dat de natuurlijke inte
resse van kinderen voor techniek verdwijnt als 
ze er niet voor hun zevende levensjaar op een 
positieve manier mee in aanraking komen. De 
verkenningscommissie Wetenschap en 
Technologie Primair Onderwijs schreef vorig 
jaar in haar adviesrapport: 'Omdat kinderen 
op jonge leeftijd nu vaak stereotiepe beelden 
ontwikkelen over wetenschap en technologie, 
die op latere leeftijd moeilijk zijn bij te stellen. 

'Vroeger liep je 
van de basisschool 
naar huis en dan 

kwam je langs 
de LTS" 

is het van groot belang om kinderen al op de 

basisschool een goed beeld te geven'. 
Het Techniekpact vwl dan ook dat in 2020 alle 
basisscholen het vak Wetenschap & Technologie 
(W&T) in hun lesprogramma hebben opgeno
men. Voor 2016 is het streven dat ongeveer de 
helft van de basisscholen gebruik maakt van de 
ondersteuning door het bedrijfsleven en het 

technisch hoger onderwijs om W&T aanspre
kend voor het voetlicht te brengen. 
Techniek maakt geen deel meer uit van het 
straatbeeld, stelt Erik Sutter, directeur van 
Lens BV. Dat levert naar zijn mening ver
vreemding op. "Vroeger liep je van de basis
school naar huis en dan kwam je langs de LTS. 
Daar waren ze aan het timmeren. Je hoorde 
en zag van alles, dat maakte nieuwsgierig. 
Maar de LTS is weg, beroepsonderwijs is naar 
de randen van de stad vertrokken, dus kinde
ren zien de mogelijkheden van een technische 

opleiding niet meer met eigen ogen." 
Vies, vroeg je bed uit, slechte betahng, dat 
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waren volgens Sutter de vooroordelen over 
techniek die tijdens een schoolexcursie in zijn 

bedrijf naar voren kwamen. Techniek stond 
niet in het woordenboek van de leerlingen, 
maar na de vraag wie er bij Lens wilde werken, 
gingen er toch drie vingers omhoog. "Techniek 
had opeens een gezicht gekregen. Sommige 
tieners moet je letterlijk vertellen dat een 
scooter ook techniek is. Sleutelen, opvoeren, 
verfraaien, allemaal techniek." 

BRANDERSFEESTEN 
Ouders spelen een cruciale rol in de oplei
dingskeuze van hun kinderen, dus ook zij 
moeten kennismaken met de voordelen van 
een carrière in de technische sector, zeggen de 

discussiepartners, bijeengekomen in het 
Vlaardingse Delta Hotel. De voorwaarden zijn 
in elk geval gunstig. Ongeveer 95 procent van 
de ouders van scholieren vindt dat lagere 

scholen aandacht moeten besteden aan tech
nische onderwerpen, zo toont recent onder
zoek van adviesbureau Lab)Tinth aan. Bijna 

40 procent is van mening dat scholen nu te 
weinig techniek in hun lespaklcet hebben. 
Wie is er met zijn organisatie aanwezig op de 
Brandersfeesten in Schiedam, vraagt Gerard 

Beukema aan de gespreksdeelnemers. "De 
Technetkring staat er, want op zulke evene
menten kun je techniek tastbaar maken. 
Ouders en jongeren zien er een kant van tech
niek die ze nog niet kenden, zoals green tech
nology. Aha, dat kan dus ook! Het beeld van 
techniek verbetert en verandert alleen als je er 
structureel mee bezig bent. Doorzetten, door
zetten, doorzetten." 
Wartsila en Huisman Equipment sponsoren 
de Brandersfeesten. Elke twee jaar houdt 
Huisman Equipment een grootschalige open 

dag, vertelt Jeroen De Prez, HR-adviseur bij 
Huisman. "Misschien is dat te weinig, maar 
zo'n open dag vergt nogal wat organisatie. De 
bezoekers zijn in elk geval razend enthousiast. 
Ze krijgen nu eens te zien wat we werkelijk 
doen en mogen op een schip rondkijken." 
Maak het concreet, vult Lisette van Dijk, 
Hoofd Adm. P&O bij Dijkstaal, aan. "Vertel 
datje de Erasmusbrugvoor Madurodam hebt 
gemaakt of de uitkijktoren bij de Landtong in 

Rozenburg. Dan gaat het leven." 

KARTREKKERS GEZOCHT 
Lisette van Dijk deelt de opvatting dat middel
bare schooUeerlingen over het algemeen 
fundamentele kennis ontberen niet helemaal. 
Dijkstaal heeft goede ervaringen met het 
vmbo-ondei-wijs van Vakcollege ISW in 
Naaldwijk. "We nemen deel aan het convenant 
metaaltechniek. De jongens en meisjes die 
hier vandaan komen, hebben al ervaring met 
lassen, boren en meten. Dat scheelt." 
De basisvorming vindt op het ROC plaats en 

de verdieping volgt in de expertisecenters, 
zo omschrijft Marco de Korte - directeur 
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''Dan zie ik liever dat bedrijven 
geld steken in de samenwerking 

met scholen." 

Deltametaal en Metalent; een scholingspool 
van jongeren in de metaaltechniek. Dit is de 
optimale leerroute. "Die combinatie heeft ef
fect, te meer omdat er in de expertisecenters 
met bedrijfsspecifieke modules wordt ge
werkt." 
Onderwijsleerbedrijf Innovam, dat onder an

dere met praktijksimulaties werkt, wordt door 
Pierre Hennekam als positief voorbeeld aan
gehaald. Er komt ook een opmerkelijk project 
met een groot autoschadebedrijf ter tafel. "Het 
gaat niet zo goed in de sector carrosserietech

niek, dus moetje wendbaar zijn en in samen
spraak met bedrijven oplossingen bedenken." 
Als ondernemingen en scholen samen een on

derwijsconcept ontwiklcelen, kunnen er slagen 
worden gemaakt, geeft Ruud de Vries, wet
houder Economische Zaken, Onderwijs & 
Organisatie van de gemeente Vlaardingen, 

aan. Zijn ervaring is dat er momenteel vaker 
arbeidsmarkt-gerelateerd wordt opgeleid. 
"Het gaat wat dat betreft een stuk beter dan 
voorheen. Bedrijven vinden het nog wel eens 
lastig om aan te geven wat ze nu precies nodig 
hebben, vandaar dat de complete verweving 
van onderwijs-bedrijf zo belangrijk is. We 

hebben het eerder geprobeerd met 'kopiefa
briekjes' in en bij scholen, maar dat blijkt niet 
het antwoord te zijn." 
Er is dringend behoefte aan lokale bedrijven 
die jongeren van alle niveaus willen klaarsto
men voor het echte werk, vult Wietske 
Kamsma (directeur van vakgericht opleidings-
bedrijf Vakbroeders) aan. "De kartreld<;ers 
onder de ondernemers begrijpen dat de ver
grijzing in volle hevigheid over ons heen komt. 

Je zult een nieuwe generatie professionals 
moeten voorbereiden." Ruud de Vries: "Dit 
speelt natuurlijk ook binnen onze gemeente
grenzen. We zijn over het toekomstvraagstuk 
in gesprek met onder andere bedrijven uit de 
voedingsmiddelentechnologie." 

WATERPUTPRINCIPE 
Arjan van Wijngaarden, directeur van FMI 
Maching, gebruikt de waterput als metafoor 
voor praktijkgerichte ontwikkeling. Het is vol
gens hem een onuitputtelijke bron van inspi
ratie, want alle lijnen komen er samen. "Er is 
een continue informatie-uitwisseling tussen 

werkveld, onderwijs, kennispartners, over
heid, leerlingen en hun ouders. Zo kun je in
springen op de vraag en bijsturen. We moeten 
voorbij de bestaande schotten kijken en water
putten slaan." 

Meer dan eens werd hij naar eigen zeggen te
leurgesteld door de huidige aanpak van onder

wijsinstellingen. "Voorop staat dat bedrijven 

hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Zelf 
heb ik de nodige gastlessen gegeven, en ik ben 
bij examinering betrokken geweest, maar de 
inspanningen betalen zich vooralsnog niet uit 
in een soepel lopende samenwerking. Over de 

lesprogramma's valt het nodige aan te mer
ken. Scholen maken soms vreemde keuzes, ze 
investeren in technologie die eigenlijk al ach
terhaald is. Het gaat ook heel vaak over lassen, 
terwijl wij meer hebben aan leerlingen die 

proces-gestuurde principes doorgronden." 
Van Wijngaarden oppert het idee van een 
eigen bedrijfsschool. "Daar voeren we momen
teel gesprekken over. Wat vindt het onderwijs 
van zo'n initiatief?" Laurian Hollander: "Een 

reguliere school leidt jongeren op voor een toe
komst in de brede technische sector, niet voor 
een specifiek bedrijf. Als het slechter gaat met 
een onderneming, sluit de bedrijfsschool. Dan 
zie ik liever dat bedrijven geld steken in de 

samenwerking met scholen." 
Pierre Hennekam: "Er gebeurt al heel veel. 



maar wij willen de afstand verder verkleinen 

door docenten verplicht stage te laten lopen 
bij een bedrijf. Ze moeten weten wat er zich op 
de werkvloer afspeelt." 

MINDER TOPPERS 
De roep om de terugkeer van LTS en MTS 
klinkt steeds vaker. Bedrijven roemen het ni
veau van de leerlingen die deze voormalige 
opleidingen met succes afrondden, maar de 

kans dat de scholen terugkeren, is niet zo 
groot. 'Tn Vlaardingen waren er plannen om 
de MTS te herintroduceren", vertelt Ruud de 
Vries, "maar ouders en jongeren hadden nau
welijks interesse." 

Hoe zit het dan met de huidige hogere niveaus 
in de technische leerrichtingen? Michel Leen, 
sinds mei van dit jaar manager engineering bij 
Kreber, zag in de achttien jaar dat hij voor een 

wereldwijd bedrijf in équipement manufactu
ring werkte, talloze studenten voorbij komen. 
Ook letterlijk. "Ze liepen in groepen met de 
HR-manager mee door het gebouw. De groep

jes werden door de jaren heen steeds kleiner 
en er zaten vaker ongemotiveerde studenten 
bij. De keuze uit toppers op mbo+-niveau en 
hbo is geringer geworden. We vissen allemaal 

in dezelfde vijver en moeten de goede mensen 
aan ons zien te binden." 

De bereidheid om in talenten te investeren is 

groot, weet Jeroen De Prez. "Huisman is een 
engineering driven organisatie, we willen ab

soluut sterke kandidaten aantrekken. Jaarlijks 
hebben we zo'n zestig afstudeerders en stagi
airs in huis." 

PERSPECTIEF BIEDEN 
Aan de overzijde van de leerweg, op de ni
veaus 1 en 2, is het een heel ander verhaal. 
Deze leerlingen mogen al blij zijn als ze werk 
krijgen, zeker wanneer ze sociale en psychi
sche problemen met zich meetorsen. Ze lopen 
daarnaast tegen het probleem aan dat alleen 

gediplomeerden mogen doorstromen naar een 
volgend niveau. 
Niveau 2 is soms al te ambitieus voor de groep 

beschadigde jongeren, vertelt Wietske 
Kamsma. "Ze vallen tussen wal en schip. Ik 
vind dat de overheid daar steken heeft laten 

vallen. Deze groep heeft perspectief nodig, de 
jongeren moeten een motivatie hebben om 
aan de slag te gaan." 
Werken schenkt mensen het nodige zelfver
trouwen, vult Erik Sutter aan. Hij heeft drie 

jongeren met een Wajongindicatie in dienst. 
"Die gasten horen hun hele leven dat ze niets 
kunnen, dus ze staan vreemd te kijken als je 
op de eerste werkdag begint met: leuk datje er 

bent. Als ze eenmaal werken, dan zie je ze 
groeien. Ze zijn ongelooflijk trots op hun be-

drijfsshirt met logo." Wietske Kamsma: "Ja, 

dat is herkenbaar, het logo moet zichtbaar 
blijven. Ze willen iedereen laten zien waar ze 
werken." 

INNOVATIETECHNOLOGIE 
Eén groep is nog niet specifiek aan bod geko
men, geeft Marco de Korte aan, en dat zijn de 
leerlingen tussen niveau 2 en hbo. "Die tus
sengroep is van wezenlijk belang voor onder
nemers. Daarnaast speelt de vraag hoe je 
jongeren kunt interesseren voor doorstroming 
van niveau 2 naar 4." Arjan van Wijngaarden 
spreekt in dat verband van de vakman van de 

toekomst. "Deze professional is geschoold op 
mbo-niveau 4 en heeft het vermogen mee te 
denken over innovaties binnen een bedrijf" 
Precies wat Nederland nodig heeft, doeners 
die ook kunnen denken, want daarmee weten 

we ons van de Oost-Europeanen te onder
scheidden, khnkt het aan tafel. En van de 
Chinese bedrijven. Gerard Beukema: "De 

grootste fout die we hebben gemaakt, is het 
doodverldaren van de maakindustrie. Deze 
leeft als nooit tevoren, maar dan in de vorm 
van innovatietechnologie. Kijk eens om je 
heen, we zijn hier nummer één in engineering. 

Draag het uit. Laat mensen het beleven. 
Evangeliseer techniek." « j 


