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VOORWOORD
Positieve resultaten in de voortgangsrapportage, inspiratie door  
Dave Blank, kennisuitwisseling in sessies, inspirerende gesprekken 
aan tafel met 3 bewindslieden, 400 deelnemers, een vliegende  
Robird; dat is in een paar woorden de terugblik op de Techniekpact 
Jaarconferentie in Hengelo op 15 juni 2015.  Maar beelden zeggen 
zoveel meer dan woorden. In dit beeldverslag blikken we met foto’s, 
video’s, quotes en illustraties terug op de Jaarconferentie van het 
Techniekpact. Een mooie afsluiting van een succesvolle dag!

Een speciaal woord van dank aan landsdeel Oost en Techniekpact 
Twente voor de organisatie van de Jaarconferentie, het ROC van 
Twente voor de prachtige locatie, alle studenten voor hun inzet én 
alle sprekers en bedrijven voor hun bijdragen.

Dank voor uw aanwezigheid en tot volgende jaar!
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WELKOM
JAARCONFERENTIE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020: 
BE SMART, BOOST TECHNOLOGY 
PLENAIRE SESSIE RABOTHEATER HENGELO

Een royale ontvangst in het 
Rabotheater Hengelo. Iedereen 
ziet er fantastisch uit in puike 
pakken en keurig gekapt, maar 
de sfeer is vooral informeel 
en gemoedelijk. De bezoekers 
en de sprekers hebben er 
zin in. De dag gaat van start 
met rijkelijk belegde broodjes 
en allerlei gezonde drankjes 
uit glazen flessen. Of koffie 
natuurlijk. 

Wanneer de grote theaterzaal 
is volgestroomd, wordt het pu-
bliek verrast door de plotselin-
ge duisternis, slechts onder-
broken door een filmscherm 
dat alle aandacht vraagt. Onder 
begeleiding van knallende 
pop-rock start een spannende 
bioscoopfilm. Tenminste, zo lijkt 

het haast. De plenaire sessie 
wordt ingeluid met een film 
over techniek: ‘Techniekpact on 
Tour.’ Een dynamische start van 
de dag een feit. 

EEN KORTE TERUGBLIK
Dagvoorzitter Renate Schutte 
leidt de conferentie met het 
thema Be Smart, BOOST Tech-
nology en de plenaire sessie 
in. Ze vraagt Bertholt Leeftink, 
Eddy van Hijum en Gerben 
Edelijn hoe zij terugblikken op 
twee jaar Techniekpact. 

Bertholt Leeftink, voorzit-
ter Landelijke Regie Groep 
Techniekpact en vandaag 
vervangend spreker voor Doekle 
Terpstra, spreekt van een on-
gelooflijk resultaat; bijna 2000 
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“Nieuwsgierigheid  
en een onderzoekende 
houding bij kinderen 
is de sleutel tot 
enthousiasme voor 
techniek.”

Techniekpact On 
Tour Compilatie
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bedrijven werken nu samen 
met mbo-, hbo-instellingen en 
universiteiten op het gebied 
van techniek. Toch zijn er ook 
nog ambities voor het komen-
de jaar: “Er moeten nog meer 
verbindingen gesmeed worden 
tussen de initiatieven in de 
regio’s, de verschillende sec-
toren en de overheden. Dat is 
onze uitdaging voor 2016”.

Gerben Edelijn, voorzitter 
Stuurgroep Techniekpact  
Twente kan zich daar alleen 
maar bij aansluiten: “We heb-
ben al drie jaar een duidelijke 
groei op het gebied van tech-
niek in het mbo, het hbo en op 
de universiteit. Het is fantas-

tisch dat we zoveel mensen, 
bedrijven, scholen en andere 
partijen mee hebben gekregen 
in het enthousiasme waarmee 
we vijf jaar geleden begonnen”. 
Hij denkt dat techniek terecht 
steeds meer waardering krijgt: 
“Vroeger ging je, als je slim 
was, voor een kantoorbaan. Nu 
is dat omgeslagen. Als je een 
goede boterham wil verdienen, 
moet je in de techniek zijn”.  

Eddy van Hijum, bestuurlijk 
trekker Techniekpact Landsdeel 
Oost wil allereerst nog eens 
iedereen welkom heten in de 
bijzondere regio van Twente. 
Dit met het oog op de stevige 
positie in techniek. Twente is 

“Vroeger ging je, als 
je slim was, voor een 
kantoorbaan. Nu is dat 
omgeslagen. Als je een 
goede boterham wilt 
verdienen, moet je in 
de techniek zijn.”  

goed in het creëren en herken-
nen van kansen voor nieuwe 
technische ontwikkelingen en 
het aantrekken van de juiste 
mensen om deze kansen te 
benutten. “De partijen hebben 
elkaar gevonden. Er wordt en-
thousiast gewerkt om elkaar te 
interesseren en allerlei partijen 

te betrekken. De samenwerking 
komt echt van de grond en je 
ziet de vonk overspringen naar 
de leerlingen.”

KIEZEN VOOR TECHNIEK
Rinda den Besten, voorzitter 
PO-raad, heeft een antwoord 
op de vraag die haar de laatste 
jaren bezighield: “Hoe zorgen 
we voor enthousiaste leer-
lingen?” Het antwoord: met 
enthousiaste leraren. “Nieuws-
gierigheid en een onderzoe-
kende houding bij kinderen is 
de sleutel tot enthousiasme 
voor techniek. Op de basis-
school leren we kinderen een 
hele hoop dingen af. Op de 
kleuterschool worden de van 

nature bij kinderen aanwezi-
ge nieuwsgierigheid en een 
onderzoekende houding nog 
gestimuleerd, daarna vaak niet 
meer. Dat moet anders.” Met 
deze woorden overhandigt  
zij het Adviesrapport van de  
Verkenningscommissie W+T 
in het PO aan Alida Oppers, 
directeur-generaal van het  
Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Deze 
neemt het rapport dankbaar in 
ontvangst: “Deze bouwsteen 
zal vanmiddag nog zijn weg 
vinden naar het ministerie.” 



Dave Blank
wetenschappelijk directeur
nanotechnologie instituut 
MESA+ 
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DE INSPIRERENDE START 
De inspirerende start krijgt een 
vervolg door Dave Blank, Scien-
tific Director MESA+. Zelf leerde 
hij de vele gezichten van tech-
niek kennen via LTS, MTS, HTS, 
Technische Hogeschool Twente 
en de Universiteit Twente. Hij 
probeert aan de hand van voor-
beelden techniek begrijpelijk te 
maken: “Ik schoor me vanoch-
tend. Ik begon links en tegen 
de tijd dat ik rechts was, was 
mijn baardhaar links alweer 10 
nanometer gegroeid.” 

Hij vertelt over de transistorra-
dio die we kennen uit de jaren 
’60, en hoe er wel miljoenen 
van die transistors nodig zijn 
voor een Tesla. Hij vertelt over 

computers die elke anderhalf 
jaar twee keer zo snel en twee 
keer zo slim zijn, met steeds 
meer en kleinere transistors. Hij 
vertelt over extreem uv-licht 
(of ‘XUV’) dat gespiegeld kan 
worden door materialen die 

doorzichtig zijn en toch elek-
triciteit geleiden. Over bouwen 
met atomen. Over materialen 

maken die nog niet bestaan. 
Over warmteverschillen om-
zetten in energie. Over duizend 
haartjes die je neus nabootsen 
en dan daarmee tuberculose en 
kanker kunnen opsporen. Over 
organen kweken met 3D-prin-
ters, over iemands gevoeligheid 
voor medicijnen testen en over 
chips die kleiner zijn dan een 
pennenstip op je vinger maar 
die toch een enorm geheugen 
en rekenkracht bevatten.

Hij laat ons verbluft achter. 
Gelukkig hebben we de busrit 
naar onze sessie om het door 
hem geschetste toekomstbeeld 
op ons in te laten werken.  

“Ik schoor me 
vanochtend. Ik begon 
links en tegen de tijd 
dat ik rechts was, was 
mijn baardhaar links 
alweer 10 nanometer 
gegroeid.” 



Ajoeb Mohamedajoeb
TechniekTalent.nu

Petra Deterink
VMO en Techwise Twente

Els ten Cate 
PANalytical 

“Vandaag verwacht ik te horen 
waarom het zo belangrijk is om 
jongeren te enthousiasmeren voor 
techniek. Ik ben ook benieuwd 
wat er nu allemaal al gebeurt op 
dat gebied.”

“Ik werk in de hightechindustrie 
en ik hoop vandaag te zien wat 
het onderwijs doet om techniek bij 
jongeren te stimuleren.”
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Ben Kemna 
A+O Metalektro 

“Ik hoop vandaag te horen waar we 
staan wat betreft het Techniekpact. 
En verder veel verhalen te horen uit 
andere delen van het land.”

“Ik ben benieuwd hoe 
het landelijk is met het 
opwekken van interesse 
voor techniek bij de 
jongeren. Het zou mooi 
zijn als er veel bedrijven 
komen om te weten wat 
zij in huis hebben.”

WAT VERWACHT JE 
VAN VANDAAG?
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Bert van de Burght 
Wethouder in Dordrecht 

“Ik vind het inspirerend om ervarin-
gen met elkaar te delen en daar-
naast te kijken hoe we de lessen 
geleerd uit vorige projecten kunnen 
integreren in huidige projecten.”

Han Koppe
Regio-coördinator 
TechniekTalent.nu

“Met techniek moet je zo vroeg 
mogelijk beginnen. Ik zat vroeger op 
school met de armen over elkaar. 
Zo moet het dus niet. Laat kinderen 
onderzoeken. Geef niet het antwoord 
op hun vraag, maar laat ze het zelf 
uitzoeken en zelf de vraag oplossen.”

“Laat kinderen 
onderzoeken. Geef niet 
het antwoord op hun 
vraag, maar laat ze  
het zelf uitzoeken.”

WAT VERWACHT JE 
VAN VANDAAG?



16 —  — 17

INSPIRATIE & 
VERDIEPINGS- 
SESSIES
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Saxion, Enschede
Om jongeren, hun ouders en docenten een reëel beeld te geven van 
techniek hebben we op nationale schaal binnen het Techniekpact 
een groot aantal initiatieven opgenomen, zoals de Techniekcoaches 
van Techniektalent.nu, de Girlsday van VHTO en Jet-Net Junior. Ook 
op lokaal en/of regionaal niveau worden zaken enthousiast opge-
pakt, afgestemd op de specifieke behoefte en mogelijkheden van 
het gebied. De ambitie is groot, het aantal initiatieven eveneens. Wat 
zijn aansprekende voorbeelden? Wat zijn de succesfactoren? Hoe 
worden initiatieven geborgd? Hoe is de onderlinge aansluiting en af-
stemming geregeld? Slagen we erin om die groepen aan te spreken 
waar nog zeer veel ‘winst’ te behalen valt, zoals vrouwen en meisjes 
en allochtonen? 
 

INSPIRATIESESSIE KIEZEN    
18 — Inspiratiesessie Kiezen
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Je kunt niet kiezen wat je niet 
kent... Nederlandse meisjes 
hebben onvoldoende zicht op 
de opleidings- en beroepsmo-
gelijkheden in bèta, techniek 
en ICT. En (deels onbewuste) 
gender-stereotiepe opvattin-
gen van docenten, ouders en 
werkgevers maken dat meisjes 
minder makkelijk bedenken dat 
hun talenten wellicht wel juist 
ook op deze terreinen liggen.
Het bieden van contacten met 
vrouwelijke bètatechnische 
professionals (als rolmodel) en 

veelvuldige kennismaking met 
de beroepspraktijk, zoals op 
Girlsday, verbreden hun blik en 
helpen affiniteit te ontwikkelen.

“We kunnen blijven praten, 
discussiëren, beleidsstukken 
maken en benadrukken hoe 
belangrijk techniek is. Maar de 
enige die echt het (techniek-)
zaadje in de harten van leerlin-
gen kan plaatsen is de docent. 
De docent is de allerbelangrijk-
ste factor.” 

“Duurzame verankering van 
wetenschap & technologie in 
het leven van alle kinderen, dat 
is noodzakelijk om het toekom-
stig tekort aan mensen met 
een technologische opleiding te 
voorkomen. Daarvoor is steun 
nodig van iedereen: onderwijs-
instellingen, bedrijven, ouders 
en overheid. Iedereen moet 
hieraan zijn steentje bijdragen 
om de kenniseconomie van 
Nederland te waarborgen. 

“NEMO wil met het aanleren 
van de 21-ste eeuwse vaar-
digheden niet wachten tot 
2020  en is nu al aan de slag 
met partners in heel Neder-
land om leerkrachten een 
samenhangende en beproefde 
lesmethode te bieden waar-
mee ze dit via wetenschap 
en technologie structureel aan 
kunnen bieden in de klas.  Het 
begint al in de basisonderwijs 
en spreekt een breed palet van 
leerlingen aan.”

“Vertel de doelgroep 
niet maar laat de 
doelgroep zelf 
ervaren hoe leuk 
techniek is. Alleen 
dan kun je hen echt 
bereiken en worden 
zij zelf ambassadeurs 
van de techniek.”

“Succesvol jongeren 
interesseren in 
techniek: minder 
praten, meer doen.”
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VERDIEPINGSSESSIE KIEZEN: 
WAAROM BEGINNEN IN HET 
BASISONDERWIJS?

Toch moet volgens haar tech-
niek niet weer een basisschool-
vak op zich worden. Techniek en 
het onderwijs als geheel wor-
den te smal bekeken, het moet 
breder. “We willen dat kinderen 
leren voor de toekomst.” Nu 
leren ze: onthouden, begrijpen, 
toepassen. Als je niet precies 
het juiste antwoord op een 
vraag kunt reproduceren als 
leerling, gaat er een punt van 
je score af. Terwijl ze zouden 
moeten leren om voor zichzelf 
na te denken. We moeten dit 
breder trekken: creëren, evalue-
ren, analyseren. 

KEUZEPROCESSEN
Vervolgens is Cathy van Tuijl 
aan het woord. Zij bespreekt de 
timing en het verloop van keu-
zeprocessen. Allerlei processen 
spelen hierbij zowel bewust als 
onbewust een rol. Bij de keuze 
voor een studierichting is de 
achtergrond van zowel het kind 
als de ouders belangrijk. Hun 
opleiding, hun werk, het gezin, 
vinden ze studies belangrijk? 
Willen ze opties openhouden? 
Wat zijn de salarisverwach-
tingen en de kansen op de 
arbeidsmarkt? Zo is er een heel 
scala aan factoren. 

In Nederland worden kinderen 
vanaf 12 jaar ingedeeld naar 
niveau. Vanaf een jaar of 13-14 
moeten ze al nadenken over 
hun profielkeuze. In de fase 

van 9 tot 14 jaar maken ze heel 
belangrijke psychologische 
ontwikkelingen door die maken 
dat ze al keuzes kunnen maken, 
vooral in termen van uitsluiting. 
Kinderen van die leeftijd gaan 
abstracter denken. Je ziet ook 

VROEG KIEZEN 
De sessie begint met een lezing 
van Juliette Walma van der 
Molen over het belang van een 
vroege start voor de promotie 
van bèta- en techniekonder-
wijs. De belangrijkste reden 
daarvoor is volgens haar dat 
de negatieve stereotypen die 
rondom dit onderwerp be-
staan, eveneens al in de vroege 
schooljaren een plek krijgen. 
Leerlingen en ouders hebben 
een verkeerd beeld bij techniek. 
Uitsluiting begint al heel vroeg. 
“Je moet al in het basison-
derwijs de juiste voorlichting 
geven. Zodat ze weten dat de 
kans op een baan bijvoorbeeld 
veel hoger is voor iemand die 
mbo techniek heeft gedaan dan 
voor iemand met een adminis-
tratief of economisch mbo-di-
ploma.” En niet alleen de juiste 

voorlichting is belangrijk, maar 
ook de houding van leraren ten 
opzichte van techniek. 

Ook spreekt Juliette over de 
positie van kinderen in de 
maatschappij: “Er zijn een hele-
boel zaken waarvan we nu al 
weten dat we er tegenaan gaan 
lopen. Denk hierbij aan droogte, 
vergrijzing, milieuvervuiling 
en resistentie voor antibiotica 
door antibiotica in etenswaren. 
Toch leggen de kinderen geen 
koppeling tussen deze maat-
schappelijke problemen en hun 
eigen plek in de wereld. Niet 
omdat ze niet geïnteresseerd 
zijn, maar omdat ze niet weten 
dat ze er invloed op kunnen 
uitoefenen. Daar ligt voor ons 
een uitdaging.”

“Je moet al in het 
basisonderwijs de 
juiste voorlichting 
geven. Zodat ze weten 
dat de kans op een 
baan bijvoorbeeld veel 
hoger is voor iemand 
die mbo techniek 
heeft gedaan dan 
voor iemand met 
een administratief 
of economisch mbo-
diploma.”

“We willen dat 
kinderen leren voor 
de toekomst.”

Universiteit Twente-Designlab, Enschede
In het DesignLab worden de studenten opgeleid voor de banen van de 
toekomst. Ze leren op een andere, creatieve manier naar problemen 
kijken en vinden daardoor innovatieve oplossingen die het verschil 
maken in de maatschappij. 
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dat ze meer factoren in 
overweging gaan nemen. Zou 
ik het wel kunnen? Betaalt het 
wel genoeg? Wat vind ik leuk?

“Kinderen bakenen nu dus op 
basis van verkeerde informatie 
hun werkveld af. We zien dat 
kinderen van mensen die in 
techniek werken, relatief veel 
vaker ook kiezen voor een 
technisch beroep. Kennelijk 
worden de vooroordelen en 
stereotypen dus geneutrali-
seerd door naaste techneuten. 
We willen voorkomen dat kin-
deren van 9 of 10 jaar een toe-

komst in techniek ten onrechte 
uitsluiten. Ze moeten dus leren: 
Wie zit er in techniek? Wat doe 
je in techniek?” 

KINDEREN VOORLICHTEN, 
INSPIREREN EN 
INTERESSEREN
Marcel Poppink is voorzitter 
van het College van Bestuur 
van Stichting Consent en houdt 
zich sinds 2012 bezig met de 
overgang van primair onderwijs 
naar voortgezet onderwijs. En 
dan vooral met de vraag hoe 
hij ervoor zorgt dat kinderen 
en ouders bij die overgang de 

juiste begeleiding krijgen. “We 
besloten de hectiek die normaal 
het laatste jaar tekent wat naar 
voren te halen. Voortaan keken 
we al bij de overgang van groep 
5 naar 6 naar de potentie van 
kinderen en dachten alvast na 
over wat de gemaakte inschat-
ting zou betekenen voor hun 
overgang naar het middelbaar 
onderwijs. Waar denken we dat 
een kind op uit komt in groep 
8? Wat betekent dat voor de 
overgang naar het voortgezet 
onderwijs? En wat betekent  het 
voor profielen en andere keuze-
momenten? En in de jaren erna: 

Zitten we nog op koers?” 

“Veel te vaak komen studenten 
op de arbeidsmarkt en blijkt er 
geen plek voor ze te zijn in de 
sector waarin ze zijn opgeleid. 

Hierdoor moeten ze bijge-
schoold worden voor een ander 
beroepenveld. Ik schat dat 8 
van de 10 kinderen een profiel 
kiest op basis van welke vakken 
ze leuk vinden, in welke vakken 
ze goed zijn en welke vakken 
vriendjes kiezen. Ze kijken niet 
of nauwelijks naar wat ze er 
daadwerkelijk mee kunnen 
als ze klaar zijn. We moeten 
ouders en kinderen helpen om 
samen die keuze te maken. We 
moeten kinderen inspireren en 
interesseren. 

“We willen voorkomen 
dat kinderen van 9 of 
10 jaar een toekomst 
in techniek ten 
onrechte uitsluiten. Ze 
moeten dus leren: Wie 
zit er in techniek? Wat 
doe je in techniek?”

Cathy van Thuijl
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HET DESIGNLAB 
Peter Paul Verbeek, hoogleraar 
Filosofie van Mens en Techniek, 
vertelt over het DesignLab, 
waar de verdiepingssessie 
‘Kiezen’ plaatsvindt. In het 
DesignLab komt alles bij elkaar 
waarover de verschillende spre-
kers het hebben gehad. Hier 
worden studenten uitgedaagd 
en gestimuleerd om techniek 
leuk te (blijven) vinden en zich 
op technische wijze bezig te 
houden met allerlei vraagstuk-
ken rondom vergrijzing, duur-
zaamheid, zorg. Problemen die 
zich niet laten oplossen door 

enkel een technisch foefje. Het 
Designlab is er voor meer dan 
techniek. Het is er om idee-
en tot stand te laten komen. 
Techniek geïntegreerd in de 
maatschappij. 

“In het DesignLab van 
de Universiteit Twente 
begint de creativiteit 
al bij het zoeken naar 
een plekje.”

Foto: uit archief DesignLab
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Stelling

Wetenschap moet 
geen los vak zijn,
maar geïntegreerd 
worden in het systeem.
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INSPIRATIESESSIE KIEZEN SPECIAL: 
LEGO ALS BOUWSTEEN VAN  
TECHNIEKONDERWIJS 
Saxion, Enschede
In september 2015 opent de Saxion LEGO Education Innovation Stu-
dio. In deze interactieve workshop krijgen deelnemers de kans ken-
nis te nemen van een Europese primeur. In deze studio zullen pabo 
studenten, leerlingen en docenten PO en VO aangereikt krijgen hoe 
ze Wetenschap en Techniek kunnen integreren in het onderwijs.

Pabodocenten ontwikkelden hiervoor diverse lesmodules waarbij 
kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd aan de hand van thema’s 
die aansluiten op hun belevingswereld. 
saxion.nl/LEGOEducationInnovationStudio
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“Techniek moet je doen! Dat ervaren de leerkrachten 
van de toekomst nu al op de pabo. De workshops 
in de LEGO Education Innovation Studio gaan veel 
verder dan bouwen met blokjes. Leerkrachten en 
kinderen ontdekken hier zelf wat de wereld van 
techniek hen te bieden heeft.”
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INSPIRATIESESSIE KIEZEN SPECIAL:
PLATFORM #ONDERWIJS2032  
Bonhoeffer College, Enschede
“Locatie Bruggertstraat is een havo/vwo school waarbij de 
nadruk wordt gelegd op talentmaximalisatie en onderzoekend 
leren door middel van projecten, zowel binnen de Business School 
als het Technasium. Wij werken samen met het bedrijfsleven, 
maatschappelijke organisaties en andere onderwijsinstellingen.“

“Ons onderwijsprofiel is 
Technasium, Business School 
en Gymnasium met beeldende 
vormgeving. Wij zijn niet naar 
binnen gericht, maar houden 
rekening met de wereld om ons 
heen. We genieten van contac-
ten die we opdoen via de Busi-
ness School, het Technasium, 
allerlei projecten, de werkwe-
ken en nog veel meer, waar-
door leerlingen bouwen aan 
hun toekomst. En de wereld is 
groter dan onze school!”

“De school vindt het belangrijk 
om uitdagend bèta onder-
wijs te realiseren. Vanwege 
dit feit is de school dan ook 
een samenwerkingsverband 
met de Stichting Technasium 
aangegaan. Het Technasium is 
een formule voor beter bèta 
onderwijs. De locatie Brug-
gertstraat van het Bonhoeffer 
College is één van de scholen in 
Nederland die meedoet aan het 
Technasium.”
  

Helena Verwer-Toledo
Locatiedirecteur Bonhoeffer College, 
locatie Bruggertstraat

“De kracht van onze school is dat wij meer 
geven ten gunste van de voorbereiding naar 
het  vervolg-onderwijs.”
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De wereld om ons heen veran-
dert razend snel. Technologische 
ontwikkelingen vinden in hoog 
tempo hun weg naar samen-
leving en arbeidsmarkt. Hoe 
kunnen we kinderen die nu op 
vierjarige leeftijd naar school 
gaan, zo goed mogelijk voor-
bereiden op de samenleving en 
arbeidsmarkt van 2032? 

Over die vragen werd op 15 
juni 2015 door een groep van 
zo’n 25 betrokkenen bij het 
Techniekpact nagedacht en 
input geleverd. De deelnemers 
kwamen uit alle sectoren: 

onderwijs, overheid, bedrijfsle-
ven en intermediairs.

Theo Douma, lid van het Plat-
form Onderwijs #2032, leidt de 
sessie in en geeft aan dat hij 
blij is dat het Techniekpact mee 
wil denken over het toekom-
stige onderwijs. Het Platform 
kijkt naar het curriculum van 
het funderend onderwijs van de 
toekomst en kijkt naar de ele-
menten kwalificatie, socialisatie 
en bildung.

Het gezelschap is uiteenge-
gaan in vier tafels waar over 
het curriculum van PO en VO 
is gediscussieerd. In de korte 
wrap up zijn de volgende 
punten naar voren gebracht:

TIMMER HET CURRICULUM 
NIET DICHT 
In het Techniekpact wordt 
veel geïnvesteerd in regionale 
samenwerking. Hierdoor is het 
mogelijk dat in de ene regio 
wordt gewerkt aan een thema 
zoals water en in een andere 
regio aan het thema chemie. 
Laat deze verschillen mogelijk 

zijn, dat verrijkt het curriculum 
en maakt het makkelijk regi-
onale partijen een bijdrage te 
laten leveren aan het onderwijs.

STIMULEER SCHOLEN SAMEN 
TE WERKEN MET PARTIJEN 
UIT HUN OMGEVING 
In het Techniekpact leveren 
veel bedrijven en (regionale) 
overheden een bijdrage aan 
het onderwijs, bijvoorbeeld 
in de vorm van gastlessen of 
bedrijfsbezoeken. Dit maakt 
het interessant om je in elkaars 
wereld te verdiepen. Hier wor-
den alle ‘werelden’ beter van.

GEEF DOCENTEN 
HANDVATTEN
Veel docenten, vooral in het 
primair onderwijs, vinden W&T 
nog moeilijk en zijn er niet 
goed mee bekend. Zorg dat zij 
de ruimte en mogelijkheid krij-
gen zich te professionaliseren 
en schakel daar Techniekpact-
partijen bij in.

ZORG VOOR CONTINUÏTEIT
In het Techniekpact is in een 
paar jaar veel bereikt maar 
nog niet alle PO en VO scholen 
zijn aangehaakt. Zorg dat de 
aanpak wordt vastgehouden en 

uitgebreid. Dit vraagt ook veel 
van het bedrijfsleven, overhe-
den en het hogere onderwijs.

“Opdrachtgevers zijn 
vaak onder de indruk 
van het ‘out-of-the-
box’ denken van 
leerlingen.”
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INSPIRATIESESSIE LEREN: 
TOPTALENT ONTWIKKELING   

 Inspiratiesessie Leren: Toptalent ontwikkeling — 39

Robert Liet
Managing director

“We hebben Smart Farming nodig 
om de wereld te voeden. Innovatie en 
duurzaamheid  is de sleutel naar een 
Smart Society.”

Trioliet, Oldenzaal
Voeding is de basis van het leven. Momenteel leven er circa 6 miljard 
mensen op de aarde. In het jaar 2050 zullen dat er naar verwachting 8 
miljard zijn. De voeding van mens en dier wordt dus steeds belangrijker. 
Daarom is landbouwtechniek van economisch levensbelang. Als 
innovatieve fabrikant van voermachines en voersystemen voor de 
rundveehouderij wil Trioliet daaraan bijdragen. Maar deze razendsnelle 
ontwikkeling kan alleen worden gerealiseerd  met en door technische 
toptalenten. Daarom is de inzet van het Techniekpact van groot belang.
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“Een goed loop-
baangesprek neemt 
vooroordelen over 
techniek weg.”

“Pas als bedrijven 
zich committeren 
aan een opleiding, 
mag een opleiding 
starten.”

“MKB bedrijven on-
derschatten komend
tekort aan technici.”

“MKB heeft geen tijd 
om studenten de
gewenste begelei-
ding te bieden.”

“Klassikaal (geroos-
terd) onderwijs staat
haaks op maatwerk 
onderwijs.”

“Talentontwikkeling 
moet al op de basis-
school beginnen.”

“Hoe betrek je elkaar 
bij de technologische
ontwikkeling en hoe 
financier je dat?” 

“Een regionale infra-
structuur is absolute 
voorwaarde voor ta-
lentontwikkeling en 
talentbehoud”

“Talentontwikkeling 
moet al op de basis-
school beginnen.”

“Talentontwikkeling 
is alleen zinvol met 
de focus op 
21st century skills.”

“VMBO docenten die 
leerlingen uitdagen 
voor de keuze van 
een technische ver-
volgopleiding voorko-
men over 5 jaar een 
verloren generatie.”

TALENTONTWIKKELING 
IS EEN UITDAGING



 Inspiratiesessie Leren: Een leven lang leren in de praktijk l & ll — 4342 — Inspiratiesessie Leren:  Een leven lang leren in de praktijk l & ll

INSPIRATIESESSIE LEREN: 
EEN LEVEN LANG LEREN IN 
DE PRAKTIJK I & I I  
ROC van Twente, Hengelo
Wij stimuleren jongeren graag te gaan werken in de techniek,   
omdat daar werkgelegenheid is in deze regio en dus een  
grote baankans. “Samen met de opleidingsbedrijven zenden we 6 
technische vakkanjers naar de Worldskills in Sao Paolo, Brazilië.”

John van der Vegt
ROC van Twente
Voorzitter College van Bestuur

“Sinds vorig jaar heeft het ROC van 
Twente het centrum voor innovatief 
vakmanschap TechWise Twente waar 
bedrijfsleven en onderwijs samenwer-
ken in versterking van de mechatronica  
en werktuigbouwkunde opleidingen.”
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“ROC van Twente heeft meer dan 5000 studenten 
in de techniek. Ons ROC heeft 20% meer studenten 
in de techniek opleidingen dan een gemiddeld ROC.”
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VERDIEPINGSSESSIE LEREN  
Saxion, Enschede

De kwaliteit van menselijk kapitaal is een van de kritische 
succesfactoren in organisaties. De ontwikkeling van smart 
industry concepten vraagt om nieuwe skills, om ‘smart people’, 
en dus ook om ‘smart education’: het organiseren van maatwerk 
in kennisoverdracht, met een focus op talentontwikkeling naast 
(of in plaats van?) beroepsgerichte opleiding. Wat betekent dat 
voor de opleiding en professionalisering van leerkrachten, voor 
de implementatie van onderzoeken en ontwerpend leren in het 
onderwijs? Welke ervaringen hebben schooldirecteuren in de 
praktijk, welke problemen komen ze tegen?

“De toekomstbestendige docent met kennis van techniek.”

Er dreigt een tekort aan 
docenten met een technische 
achtergrond in het onderwijs. 
Mogelijke oplossingen voor 
dit probleem werden bespro-
ken in de verdiepingssessie 
Leren. In deze sessie werd een 
dialoog gevoerd over leren en 
opleiden van leraren gericht 
op techniek. Sebastiaan Smit, 
senior projectleider Jet-Net & 
STEM Teacher Academy, leidde 
de dialoog in en vertelde over 
de mogelijkheden van een 
kennisuitwisseling van leraren 
met het bedrijfsleven. Dit kan 
volgens Smit onder meer door 
leraren mee te laten lopen in 
het bedrijfsleven en bedrijfs-
stages aan te bieden. Dit om 

docenten te laten ervaren wat 
voor technologische toepas-
singen worden gebruikt in 
bedrijven, zodat ze dit kunnen 
integreren in hun lessen. 

Tijmen Schipper, projectleider 
van het Teachers Tech College 
Oost-Nederland, vertelt dat een 
groot deel van de leerlingen 
momenteel wordt opgeleid voor 
beroepen die over tien jaar niet 
meer bestaan. Hij pleit voor 
docenten die zowel in het be-
drijfsleven als in het onderwijs 
werkzaam zijn en wil docenten 
voor de klas die voldoende 
kennis van techniek én het 
bedrijfsleven hebben. 

“We moeten mensen 
uit het bedrijfsleven 
halen en die voor de 
klas zetten”

Volgens Schippers is dit nodig 
om leerlingen voor te bereiden 
op de toekomst. Na de intro-
ducties van Smit en Schipper 
gaven drie panelleden hun 
visie op de mogelijkheden om 
het bedrijfsleven te integreren 
in het onderwijs. Dit om meer 
interesse te stimuleren onder 
leerlingen voor techniek en 
wetenschap. 

De panelleden discussieerden 
over de volgende stelling: ‘Er 
heerst een zesjes cultuur onder 
leerkrachten en niet onder de 
leerlingen’. Met andere woor-
den; leerlingen zijn juist wel 
gemotiveerd om meer te weten 
te komen over techniek en we-

tenschap, maar deze interesse 
wordt momenteel niet gesti-
muleerd door huidige leraren. 
Zo gaf panellid Herman Telle, 
van de Haagse Hogeschool, aan 
dat het barst van het docent-
talent onder hbo-bachelor 
studenten van bètavakken. 
Volgens Telle zijn deze studen-
ten de  toekomstbestendige 
docenten die we nodig hebben 
in het onderwijs. 

“Er moeten 
docenten met meer 
levenservaring voor 
de klas.”



  Verdiepingssessie Leren — 4948 — Verdiepingssessie Leren

“Een tekort aan geld is 
zeker niet het belang-
rijkste probleem van 
ons onderwijs.”

“Hoe maken we het 
voor het technische 
beroepenveld interes-
sant genoeg om inten-
sief samen te werken 
met lerarenopleidingen 
zoals het Teachers 
Tech College?”

“ ‘Second career tea-
chers’ zijn uitermate 
geschikt om met pas-
sende begeleiding van 
een lerarenopleider hun 
eigen onderwijspro-
gramma te ontwerpen.”

“Het vraagt andere 
vaardigheden van de 
lerarenopleider om de 
‘techniekdocent van de 
toekomst’ op te kun-
nen leiden.”

“De docentkwaliteit 
en het docenttalent 
en de docentambitie, 
die schuil gaan onder 
vele medewerkers van 
technologiebedrijven 
en onder studenten 
die zeer recent hun 
hbo-bèta-technische 
bachelor opleiding 
hebben afgerond, 
wordt onvoldoende 
benut in het vmbo 
en mbo.”

“Het is om bovenge-
noemde reden dan ook 
urgent, dat voor de in-
stroom van en behoud 
van “toekomstbesten-
dige docenten” voor 
vmbo, mbo (en havo) 
met onmiddellijke in-
gang de zgn. verwant-
schapstabel die de 
tweedegraads leraren-
opleidingen anno 2015 
nog hanteren voor hun 
toelating tot de kop-

opleiding ingrijpend 
wordt herzien. Daar is 
geen zgn. stelselwijzi-
ging voor nodig.”
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Stelling

Er heerst een 
zesjes cultuur onder 
leerkrachten en niet 
onder de leerlingen.
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INSPIRATIESESSIE WERKEN
Siemens Nederland, Hengelo
De technische sectoren en topsectoren zijn de meest dynamische 
van de economie. Technische ontwikkelingen gaan razendsnel, 
met grote gevolgen voor werknemers. Hoe krijgen we de oudere 
werknemers weer ‘in de schoolbanken’? Kennis veroudert snel, en 
slimme investeringen zijn nodig om vakkrachten te behouden. De 
acties van het Techniekpact zijn gericht op duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers. Wat zijn aansprekende voorbeelden binnen het 
bedrijf, binnen de eigen sector, of binnen een andere technische 
sector. En wat zijn de eisen die gesteld worden aan het HR 
management van bedrijven?

Leendert Remmelink
Regiomanager Oost

“Een aantal aansprekende voorbeelden is gepresenteerd. 
Startend bij F-top (moet nog concrete resultaten gaan 
opleveren) via Build up Skills; hoe kun je in korte tijd een 
grote groep medewerkers (bij)scholen tot de PPS aanpak 
in Groningen waarbij school en bedrijven praktisch sa-
menwerken om snelle technologische ontwikkelingen bij 
te benen door specialistische kennis van buiten te halen 
en samen in te vullen en aan te bieden.”
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VERDIEPINGSSESSIE WERKEN 
Thales Nederland, Hengelo
‘’Studiebeurzen bieden ons een extra mogelijkheid om in contact 
te komen met de top van het IT talent in Nederland. In 2014 reikten 
we voor het eerst studiebeurzen uit aan 10 technische dames. De 
campagne was een succes en met de winnaressen onderhouden 
we goed contact. Er is bewust voor gekozen om dit jaar de 
studiebeurs enkel aan IT studenten aan te bieden. De komende jaren 
verwachten we veel IT-gerelateerde vacatures, verdeeld over de 
verschillende vestigingen in het land. Bij Thales maken we high tech 
oplossingen op het gebied van veiligheid. Voor sommige projecten 
is geheimhouding vereist. Werken bij Thales levert niet altijd 
spannende kroegverhalen op, maar wel uitdagend en inhoudelijk 
werk dat de wereld veiliger maakt.’’

Geke Kooij
HR-Director Thales Nederland

“Vroegtijdig investeren in het ont-
wikkelen van technisch talent en dat 
vooral samen doen, we hebben elkaar 
nodig. Overheid, Onderwijs en Onder-
nemingen.”
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“De wereld verandert sneller 
en sneller. Zeker bij techno-
logie gaat het heel erg rap.” 
Dat is een feit waarmee Jos 
van Erp van HighTech NL de 
verdiepingssessie ‘Werken in 
Thales’ begint. “We weten niet 
hoe de toekomst eruit komt te 
zien.” Mensen blijven niet meer 
eindeloos bij dezelfde baas 
werken.“ De tijden van veertig 
jaar als puntlasser werken zijn 
voorbij. Wat betekenen deze 
ontwikkelingen voor mensen en 
voor de arbeidsmarkt?” Het is 
een van de belangrijke vragen 
uit deze verdiepingssessie.

Ondertussen laat hij oude 
foto’s zien. Het lijkt een ander 
tijdperk. “ICT tools kunnen 
meer en worden krachtiger. 
Die worden wel door mensen 
gestuurd, zij moeten er mee 
omgaan”, gaat hij verder. “De 
veranderingen leiden ook tot 
veel meer data. De kunst is om 
mensen om te scholen en zo 
data goed te kunnen analyse-
ren.” Hij vertelt over de master-
opleiding in data analyse die er 
komt in Den Bosch. Veel bedrij-
ven, ook internationaal, willen 
mee doen. En daar ligt meteen 
ook een probleem. Niet alle 

bedrijven komen naar de scho-
len, zo zegt ook iemand uit het 
publiek. Maar: “Daar komt nu 
ook beweging in.” Opleidingen 
hebben bedrijven hard nodig. 
Klachten uit het bedrijfsleven 
zijn regelmatig dat studenten 
te algemeen zijn opgeleid, ver-
telt ook Maarten van Riemsdijk, 
lector aan Saxion. 

SAMENWERKING  
EN SCHOLING
Meer aansluiting tussen be-
drijven en scholen en bedrijven 
en toekomstige werknemers 
is nodig. ‘Samenwerken’ is het 

belangrijkste thema in deze 
verdiepingssessie. Iemand uit 
het publiek zegt later ook stel-
lig: “Het onderwijs en bedrijven 
zijn tot elkaar veroordeeld.” 

Hoewel de techniek maar 
vooruitgaat, zijn er ook bedrij-
ven die onderaan de ladder 
zitten als het gaat om de hoge 
snelheid van de technologische 
ontwikkelingen. Daar heeft 
Thales geen last van. Zij zijn 
één van de grootste investeer-
ders in Nederland.

Scholing mag men ook anders 

zien. Het beeld van een klaslo-
kaal met dertig mensen in de 
schoolbankjes is ook verleden 
tijd, zegt Van Erp. “De vraag is: 
hoe maak je leren leuk? Dat wil 
ik ook aan de werkgevers mel-
den.” Een doorlopende evalua-
tie van jezelf is nodig als werk-
nemer zijnde. “Leren is een 
plicht, maar ook een recht. Het 
is goed om jezelf af te vragen: 
wat heb ik nodig om krachtig 
mee te doen? We moeten 
anders denken. Hoe laat je 
mensen die in de techniek wer-
ken, zich kunstenaar voelen? 
Een kunstenaar gaat nooit met 

“Het onderwijs en 
bedrijven zijn tot 
elkaar veroordeeld.”

“De vraag is: hoe maak 
je leren leuk? Dat wil ik 
ook aan de werkgevers 
melden.”
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pensioen.” Er is nog veel dat we 
niet weten als het om leren in 
verschillende loopbanen gaat, 
vertelt hij verder. “60 jaar is 
op de arbeidsmarkt oud, maar 
als je dood gaat is het jong. Ik 
wil ervoor pleiten dat leeftijd 
geen rol speelt. Jong leert oud 
en oud leert jong.” Gedreven 
vertelt hij verder op de nieuwe 
locatie van Thales. Een terrein 
met veel groen dat in de toe-
komst plaats maakt voor nog 
meer bedrijven en waar Thales 
de technologie in de regio op 
hoog niveau wil houden. Niet 

alleen op technologisch gebied 
uitdagen, maar ook op persoon-
lijk en professioneel vlak. 

TRANSPARANTIE  
IN MISMATCH
Het inzichtelijk en transparant 
maken van de arbeidsmarkt en 
haar ontwikkelingen, dat doet 
Ton Wilthagen van Universi-
teit Tilburg met het Regionaal 
Dashboard. De juiste mensen 
met de juiste kwalificatie, op 
het juiste moment, met het 
juiste aantal, op de juiste 
plaats. Dat is de ideale bewe-

”Meer transparantie 
is belangrijk, dan krijg 
je economische groei. 
De diagnose is dat er 
te weinig mobiliteit en 
flexibiliteit is. Mensen 
moeten hun eigen 
werk creëren, vinden 
en houden. Een leven 
lang leren hoort daar 
ook bij.”

ging op de arbeidsmarkt. “Het 
probleem met de arbeids-
markt is dat de match steeds 
weer opnieuw gemaakt moet 
worden. Arbeidsmarkten zijn 
imperfect en dat blijft zo”, zegt 
Wilthagen. “Informatie over de 
toekomstige werknemers en 
de bedrijven kan dit inzichtelijk 
maken en de markt de goede 
kant op sturen.” Een mismatch 
blijkt ook uit het onderzoek 
van Tech Your Future. Hieruit 
blijkt dat er landelijk 160.000 
werknemers te weinig zijn, 
maar studenten kunnen geen 

stageplek vinden, vertelt Van 
Riemsdijk. 

Ondertussen laat Wilthagen de 
‘Beveridge curve’ zien waar het 
verband tussen werkloosheid 
en de vacaturegraad te zien is. 
Die, aan de vorm te zien, totaal 
niet aansluit. ”Meer transpa-
rantie is belangrijk, dan krijg je 
economische groei. De diagno-
se is dat er te weinig mobili-
teit en flexibiliteit is. Mensen 
moeten hun eigen werk 
creëren, vinden en houden. Een 
leven lang leren hoort daar ook 

bij.” Op verschillende vlakken is 
het Dashboard een uitkomst. 
Het onderwijs moet zien 
welke competenties gevraagd 
worden om het curriculum 
op tijd te herzien. En mensen 
kunnen zien hoe hun carrière 
ontwikkelt ten aanzien van de 
gevraagde competenties. In 
2016 is het de bedoeling dat 
het Dashboard een landelijke 
dekking heeft.

Waar zit de schaarste nu 
precies? Die vraag stelt Van Erp 
later. Wilthagen reageert: “Het 



heeft alles te maken met hoe 
een baan tot stand komt. Een 
vacature is eigenlijk geen goe-
de indicator. Die ontstaat uit 
pure armoede. Een beste baan 
ontstaat omdat mensen iets 
kunnen. Je kunt zo eigenlijk 
veel meer aspecten meten.”

BEHOEFTE AAN STURING
Jongeren komen flexibel en on-
dernemend over, maar uit on-
derzoek blijkt toch iets anders, 
vertelt Maarten van Riemsdijk 
even later. “Zo’n 2000 jongeren 
op het mbo en hbo bekijken 
werk vanuit een conservatief 
perspectief. Ze zoeken stu-
ring en zekerheid.” Dat schokt 
menigeen in de zaal. Ook Luuk 

Hammecher, initiatiefnemer van 
Brainport 2020. “We dachten 
dat jongeren juist onderne-
mend zijn. Toch hebben ze veel 
handvaten nodig, zo blijkt.” Aan 
beide kanten is er blijkbaar 
informatie nodig om elkaar te 
leren kennen; het bedrijfsleven 
en de studenten. 

De arbeidsmarkt is onvoor-
spelbaar, maar er valt het een 
en ander te voorspellen met 
arbeidsmarktdata. Wilthagen: 
“Daarmee kun je strategisch 
handelen.” Het is een hoopvol 
einde van de verdiepingssessie. 

“Zo’n 2000 jongeren 
op het mbo en hbo 
bekijken werk vanuit 
een conservatief 
perspectief. Ze zoeken 
sturing en zekerheid.”

“We dachten dat 
jongeren juist 
ondernemend zijn. 
Toch hebben ze veel 
handvaten nodig, zo 
blijkt.”
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Stelling

Blijven leren
van elkaar
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SPECIAL WERKEN: 
HTSM FOR FUTURE
Creatieve Fabriek, Hengelo
Techniekonderwijs is de basis, tijdens het congres presenteert 
TechForFuture de innovaties die uit dit onderwijs voortkomen. 
Het state-of-art in praktijkgericht HTSM-onderzoek bij Saxion 
en Windesheim wordt over het voetlicht gebracht. Van slimme 
detectievloeren tot lab-on-chip en bouwinformatica, HTSM staat bij 
TechForFuture in het teken van bedrijfstoepassing. Het onderwijs 
van vandaag maakt de toekomst van morgen. 
Versterk de Triple Helix en geef daarvoor ruimte voor onderzoek 
als integraal onderdeel van het onderwijs was de conclusie uit 
de paneldiscussie. 
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Albert Cornelissen
Voorzitter College van 
Bestuur Windesheim

“De kenniseconomie is overal. In je eigen digitale 
omgeving thuis, maar ook in het ziekenhuis, in 
het verkeer of in de sport. Het Centre of Expertise 
wil het bedrijfsleven in de regio versterken door 
jonge mensen in opleiding toegepast onderzoek 
te laten doen. De samenwerking tussen Windesheim 
en Saxion binnen het Centre of Expertise TechForFu-
ture is essentieel om versterking van onderzoek en 
slagkracht te realiseren.”

Film HTSM for Future
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“Nieuwe kansen creëren, samen met high-tech bedrijven: dat is het 
doel van het Centre of Expertise TechForFuture”.  
Het commitment van het bedrijfsleven voor toegepast onderzoek is 
essentieel: “Het is noodzakelijk dat het bedrijfsleven de onderzoeks-
vragen helpt formuleren om ze zo realistisch mogelijk te maken.
Voor studenten is een reëele, authentieke onderzoekssituatie een 
enorme drijfveer: de intrinsieke motivatie van betrokken studenten 
en onderzoekers is hoog.”
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PLENAIRE SESSIE & DEBAT   

De plenaire sessie bestaat 
uit een drietal tafelgesprek-
ken onder leiding van Renate 
Schutte. Als introductie van 
het eerste gesprek zien we een 
filmpje over het bezoek van 
Staatssecretaris Sander Dekker 
aan Voortman Steel Machine-
ry, eerder op de dag. Dekker: 
“Voortman is een mooi bedrijf 
in de staal- en machinebouw. 
Ze zijn goed in verbindingen 
leggen met het onderwijs en 
de gemeente. In die driehoek 
denken ze na over hoe het 
onderwijs eruit moet zien om 
leerlingen hun talenten te laten 
ontwikkelen, maar ook een 

plekje te laten vinden op de 
arbeidsmarkt.” Samenwerking 
is daarbij een succesfactor 
volgens Dekker. 

“Als je bezig bent met techniek, 
ben je ook bezig met rekenen, 
samenwerken en communi-
catie. Wat dat betreft komt bij 
techniek alles samen. Daar-
naast geloof ik dat techniek en 
technologie een mooie vorm 
is om in het onderwijs meer te 
leren door te doen.”

Beatrice Boots van Platform 
Bèta Techniek is het daar mee 
eens, maar vindt ook: “Het gaat 

“Veel jonge vrouwen 
en meiden denken dat 
techniek niets voor 
hun is. Het tegendeel 
is waar. Techniek is 
geen doel op zich en 
het hoeft ook niet 
altijd ingewikkeld te 
zijn. Het gaat over 
hulpmiddelen om 
de wereld beter te 
maken.”
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om de leerkracht, die moet 
de leerlingen motiveren. Daar 
begint het. Hoe krijgen we die 
leerkrachten mee? Door ze het 
vak terug te geven en ze het ge-
voel te ontnemen dat ze enkel 
een methode dienen te volgen.”

In de rest van het tafelgesprek 
worden diverse voorbeelden 
besproken van integratie van 
techniek in het onderwijs. 
De belangrijkste conclusie is 
dat techniek geen vak moet 
worden, maar een component 
geïntegreerd in alle aspecten 
van het onderwijs. Daarnaast is 
het inspirerend voor leerlingen 
als ze zien wat ze kunnen gaan 

doen, aldus Dekker.

Het tweede tafelgesprek is 
met Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, Jet 
Bussemaker. ‘s Middags be-
zocht zij Saxion en liet zij zich 
informeren over de integratie 
van techniekonderwijs in de 
lerarenopleidingen. Daar-
naast reikte ze namens Thales 
Nederland beurzen uit aan tien 
technische studenten. “Het 
belang van dit soort beurzen 
is dat studenten gestimuleerd 
worden om de technieksector 
in te gaan,” zegt Bussemaker. 
“Veel jonge vrouwen en meiden 
denken dat techniek niets voor 

hun is. Het tegendeel is waar. 
Techniek is geen doel op zich 
en het hoeft ook niet altijd in-
gewikkeld te zijn. Het gaat over 
hulpmiddelen om de wereld 
beter te maken.”

In het gesprek komen aan de 
hand van diverse voorbeelden 
twee hoofdzaken naar boven: 
studenten zijn gemakkelijk te 
inspireren als ze eenmaal zien 
wat er met techniek allemaal 
mogelijk is. Daarnaast wordt 
het belang om leerkrachten 
technisch op te leiden duidelijk 
gemaakt. Bussemaker: “De toe-
komstige leraren zitten nu op 
de Pabo. Daar moet je techniek 
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“De studiebeurzen 
bieden ons een extra 
mogelijkheid om in 
contact te komen  
met de top van het IT  
talent in Nederland.”

dus aantrekkelijk maken, zodat 
zij het later in de klas op een 
natuurlijke manier overbrengen 
op hun leerlingen. Je ziet dat 
iedereen enthousiast raakt 
door techniek als ze er eenmaal 

mee in aanraking komen. Van-
middag leerde ik aan de hand 
van LEGO programmeren,  dat 

was heel spannend en mooi.”

Tot slot komt Minister Henk 
Kamp aan tafel. Hij steekt zijn 
enthousiasme over vandaag 
niet onder stoelen of ban-
ken: “Ik ben hier geboren en 
getogen en vind het leuk om te 
zien hoe dit fabriekspand zo’n 
geweldig onderwijsgebouw is 
geworden.” Kamp vertelt over 
zijn bezoeken vandaag aan 
Trumpf Nederland en Siemens 
Nederland. Ook aan tafel zit 
Dennis Schipper, oprichter van 
Demcon: “Samenwerken is het 
toverwoord”, stelt Schipper. 
“Hightech is topsport. Als je 
kijk naar de complexiteit en 

de doorlooptijd van ons werk, 
met daarnaast de internatio-
nale competitie, zie je dat het 
steeds ingewikkelder wordt. We 
werken samen met andere spe-
cialisten op allerlei gebieden 
en vormen samen een net-
werk met spelers in de buurt 
waarmee we samen een grote 
uitdaging aankunnen.” Volgens 
Kamp is Schipper een rolmodel; 
een goed voorbeeld voor ande-
re technische ondernemers in 
de regio.

In de gesprekken met de 
diverse ondernemers aan 
tafel komt naar voren dat zij, 
al dan niet noodgedwongen, 
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eigen programma’s hebben om 
technisch talent uit de regio 
aan te trekken. Volgens hen 
zijn er simpelweg niet genoeg 
afgestudeerden om alle vaca-
tures in te vullen. Kamp: “We 
moeten meer goed opgeleide 
technische mensen hebben en 
ze dan ook behouden. Bedrijven 
kunnen dat laatste oppakken, 
bij ons ligt de taak om men-
sen jong te interesseren in de 
techniek en ervoor te zorgen 
dat wanneer ze van school af-
komen, ze geschikt zijn voor de 
arbeidsmarkt. Hoe opleidingen 

en het bedrijfsleven nu samen-
werken, dat is mooi. Er is veel 
belangstelling voor onderne-
mend gedrag bij jongeren. We 
maakten de omslag en gaan de 
goede kant op.”

Kamp sluit de dag af door te 
stellen dat er nog veel werk 
aan de winkel is: “We staan nu 
op zo’n 10% van wat we willen 
bereiken. De achteruitgang is 
gestopt, de vooruitgang is op 
gang. Vanuit het rijk doen wij 
de komende jaren ons best 
om samen met de provincie 

goede partners te zijn voor 
het bedrijfsleven en onderwijs. 
We moeten zorgen dat we de 
mensen hebben die we nodig 
hebben voor onze samenle-
ving. We moeten in Nederland 
kunnen maken wat er in de 
wereld nodig is. Dan hebben we 
werkgelegenheid en welvaart 
waar de overheid zich graag 
voor inzet. Iedereen die hieraan 
bijdraagt, hartelijk bedankt. 
We gaan nu door.”
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Film Robird



“Het onderwijs loopt 
vaak wat achter. 
Omdat techniek steeds 
belangrijker wordt in 
onze samenleving, 
moet er wat mij betreft 
meer aandacht voor 
zijn in het onderwijs.”
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Ingeborg Janssen Reinen 
Lid College van Bestuur  
Gilde Opleidingen

Jan de Graaf
ROC Deltion  
College, Zwolle 

Paul Thewissen
Ministerie van 
Economische Zaken 

“Alles wat er om ons heen gebeurt, 
zowel in de maatschappij als in het 
beroepenveld, heeft met technologie 
te maken. Het is ontzettend belang-
rijk dat leerlingen hier al in een vroeg 
stadium bewust van zijn.”

“Ik krijg vandaag vooral de bevestiging 
dat er heel veel gebeurt en kan. Wat ik 
opmerkelijk vind is dat er weinig gespro-
ken werd over wat mensen hindert om 
tot elkaar te komen. Om belemmeringen 
weg te nemen lijkt het me ook goed dat 
men er over praat. Het gaat vaak om 
vooroordelen die men heeft van bepaal-
de partijen. Je moet niet alleen maar het 
goede voorbeeld volgen en in dezelfde 
valkuilen vallen. Het beeld dat vandaag 
wel vooral heerst is dat het om mensen 
gaat en niet om instituties.” 

“Vandaag geeft aan dat we een 
netwerk moeten vinden tussen 
onderwijs, bedrijven en overheid. 
Je ziet al veel mooie voorbeelden 
waar dat al wel gebeurt. Bij heel 
veel scholen is techniek al breder 
ingezet. We moeten juist een stap 
verder zetten en niet het wiel op-
nieuw uitvinden. Wat leren we van 
wat we al begonnen zijn, daar 
gaat het om.” 
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Jorja Kotsires
Thales Nederland

WAAROM IS TECHNIEK BELANGRIJK?



“De enige zekerheid die 
we hebben is dat alles 
om ons heen steeds 
sneller verandert. Dat 
komt voornamelijk door 
de mogelijkheden van 
techniek en ICT.”
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Juliette Walma  
van der Molen
Directeur SETD en Hoog- 
leraar Talentontwikkeling, 
Wetenschap en Techniek aan 
de Universiteit Twente

Louis Spaninks
CA-ICT 

André Bouwmeester 
Otib

“De boodschap dat je met techniek 
moet beginnen in het basisonderwijs 
is goed overgekomen. Ik merk dat het 
heel belangrijk wordt gevonden dat 
techniek geen apart vak is. Maar dat 
het geïntegreerd is in het onderwijs 
en ook in de ontwikkelingen van 
de 21ste eeuw. Deze goede energie 
heerst er vandaag.” 

“Ik hoorde niet veel nieuws. Al heel 
lang blijkt dat veel bedrijven het lastig 
te vinden om met het onderwijs sa-
men te werken. Er is veel geklaag aan 
beide kanten. Het is ook een andere 
cultuur. Voor ons ligt de uitdaging 
om aan die relatie te werken. Het is 
belangrijk dat je iemand kent bij een 
bedrijf of opleiding. Dat je diegene 
gemakkelijk opbelt. Dat is nog niet 
vanzelfsprekend.” 

Franske van Duuren 
Kenniscentrum  
Bèta Techniek 

“Het leukste vandaag vond ik de 
presentatie bij Thales Nederland. 
Het was interessant om op loca-
tie, in hun bedrijfspand, naar hun 
verhaal te luisteren.”
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BEZOEK VAN MINISTER 
KAMP AAN TRUMPF NEDERLAND
“Technisch onderwijs moet zich sneller aanpassen en betere 
samenwerking zoeken 
met het bedrijfsleven. Technologische innovaties vragen andere 
competenties en skills van technische mensen dan zoals ze nu 
worden opgeleid.”

“Banen van de toekomst liggen in de techniek. Innovaties 
bepalen grotendeels maatschappelijke veranderingen. Wil men 
hieraan richting geven dan moet men techniek gaan studeren. Dit 
biedt banengarantie in een dynamische omgeving.”

“Onderwijs en bedrijfsleven dienen intensiever te gaan 
samenwerken door uitwisseling van know how in lesmateriaal 
en het geven van onderricht door mensen uit het bedrijfsleven. 
Bedrijfsleven dient verplicht te worden om mensen voor het 
onderwijs ter beschikking te stellen.”

Ger van der Endt
Directeur Trumpf Nederland
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Huub Banus 
Location manager site Hengelo
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BEZOEK VAN MINISTER 
KAMP AAN SIEMENS NEDERLAND
“Bij blijven en bij leren, daar gaat het om. Niet alleen voor onze 
huidige, maar ook voor onze toekomstige medewerkers. Want de 
techniek ontwikkelt zich razend snel. Ook, of misschien wel juist, 
in onze branche.  Dat vergt investeren. In jezelf tijdens je studie 
en tijdens je - en ik zeg dat met nadruk -  gehéle professionele 
carrière. Dat vergt ook investeren door het bedrijf. Niet alleen 
in opleidingen, IT-hulpmiddelen, een adequate organisatie en 
kennisuitwisseling met andere bedrijven in onze regio, maar 
vooral ook in het onderwijs. Want daar zitten onze toekomstige 
klanten, partners en medewerkers.”
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BEZOEK VAN MINISTER KAMP 
“Deze regio heeft een lange industriële traditie en 
daarnaast focussen de opleidingen zich hier allemaal 
op de topsector: High Tech Systemen en Materialen, 
oftewel HTSM. Dit leidt er toe dat er veel nieuwe 
startups ontstaan en dat onderwijsinstellingen het 
bedrijfsleven aantrekken.”
 
“De traditie is heel mooi, maar het moet wel iedere 
keer opnieuw worden verdiend. En helaas ontbreekt 
goed technisch personeel nog vaak en moeten mensen 
vanuit het buitenland worden ingevlogen. Maar als er 
beter wordt opgeleid, dan zijn we ook goed voorbereid 
op de toekomst.”

“Wat me opviel is dat er op de Hogeschool van Twente 
(Saxion) wordt gewerkt in labs. Studenten leren door te 
doen, dat is voor mij het leren van de toekomst.”

“Als we samen op deze manier doorgaan, dan kunnen 
we vanuit deze regio wereldproblemen oplossen.”
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Film werkbezoek
Minister Kamp 



Minister Kamp — 9190 — Minister Kamp



BEZOEK VAN MINISTER 
BUSSEMAKER AAN SAXION
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Saxion wil de kwaliteit van leven verbeteren met innovatieve 
technologie. Niet als abstract stukje techniek, maar als integraal 
onderdeel van ons leven: in de zorg, in de bouw, in het onderwijs, 
in de dienstverlening. Living Technology noemen we dat. 
Studenten maken kennis met het succesvol toepassen van tech-
nologische ontwikkelingen in hun eigen vakgebied. Dit kan alleen 
door over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken en 
samen te werken met andere disciplines. Zo ontstaan  
geweldige innovaties.
 
Living Technology sluit aan bij het DNA van Oost-Nederland. De 
regio staat bekend om de high tech maakindustrie op internati-
onaal niveau. Bedrijven doen samen met docenten, onderzoekers 
en studenten van Saxion onderzoek naar innovatieve toepassin-
gen met bijvoorbeeld slimme materialen. Met Living Technology 
haakt Saxion aan bij de landelijke ontwikkeling in de Topsector 
Hightech Systemen en Materialen (HTSM), de nationale en regi-
onale Human Capital Agenda, het Techniekpact en de Europese 
Horizon 2020.

Wim Boomkamp
voorzitter College van Bestuur Saxion en  
vice-voorzitter Techniekpact Twente

“Bedrijven in de regio zitten te springen om hoog op-
geleid technisch personeel. Saxion neemt dan ook veel 
initiatieven om kinderen en jongeren te interesseren 
voor techniek en technische opleidingen. De instroom in 
technische opleidingen bij Saxion stijgt ook dit jaar weer 
sterk. Zo draagt Saxion fors bij aan de Human Capital 
Agenda en beschikt de regio ook in de toekomst over 
voldoende gekwalificeerde mensen.”



BEZOEK VAN MINISTER 
BUSSEMAKER
“We moeten jongeren zich laten verwonderen over de 
mogelijkheden van techniek. Dat hoeft niet te moeilijk, 
het gaat erom dat we ze een nieuwsgierige houding 
meegeven.”

“Het begint bij de juffen en meesters die de leerlingen 
kunnen enthousiasmeren voor de techniek.”

“Leren uit het hoofd is leuk, maar leren door 
te doen en te maken is nog veel leuker.”

“Techniek is geen doel op zich. Het gaat om 
hulpmiddelen die de wereld beter maken.”

“Als ik zie hoe in Twente wordt samengewerkt, zeg ik: 
het westen kan hier nog veel van leren.”
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Film werkbezoek
Minister Bussemaker
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“Beurzen worden steeds belangrijker voor het hoger 
onderwijs. Onderwijssystemen in de hele wereld komen 
steeds dichter bij elkaar. Via het collegegeld investeer 
je zelf in je opleiding en dus in je toekomst. Maar stu-
denten die meer willen, moeten dat wel kunnen beta-
len. Daarom zijn wij als Universiteit blij met bedrijfs-
beurzen als die van Thales of de Stichting Gerard San-
derink. Hiermee zijn studenten in staat extra minors  
of masters te volgen.”

Ed Brinksma
Rector Magnificus, 
Universiteit Twente
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BEZOEK VAN STAATSSECRETARIS 
DEKKER AAN VOORTMAN 
STEEL GROUP
“Het actief stimuleren van de ontdekkingsreis door de wereld 
van techniek stelt ons in staat om betekenisvol vorm te geven 
aan onze gezamenlijke toekomst.”

“Nieuwe technologieën volgen elkaar in razend tempo op. 
Het plukken van de vruchten hiervan valt of staat met goed 
opgeleide technici.”

“Versteviging van het innovatieve vermogen van onze 
economie vraagt om een juiste samenwerking tussen 
onderwijs, bedrijfsleven en overheid.”

Mark Voortman
Voortman Steel Group

“Door de jeugd op jonge leeftijd in 
aanraking te brengen met tech-
niek, ontwikkelen zij zich in hun 
verdere loopbaan tot hoogwaardige 
technici.” 



BEZOEK VAN STAATSSECRETARIS 
DEKKER
“De ontvankelijkheid voor techniek op jonge leeftijd 
werkt veel sterker door het niet als los vak aan te 
bieden, maar juist als onderdeel van algemene vorming 
die begint bij het prikkelen van passie en interesses”

“De kennismaking en integratie van techniek mag 
een normaal onderdeel van het onderwijs worden. 
Daar ligt voor ons allen als overheid, onderwijs en 
ondernemingen een uitdaging.”

“Het bijzondere aan de voorbeelden uit deze regio is 
dat de partijen hier ook echt samen vorm geven aan 
de ambities en hun kracht onderling als natuurlijke 
partners weten te vinden. Dat doen deze organisaties 
erg goed en dat is een kracht in deze regio.”

“Om de passie voor techniek zo sterk aangewakkerd 
te zien is prachtig is erg belangrijk voor de doelen 
van het Techniek Pact. Deze jongeren gaan het nog 
ver schoppen!”
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Film werkbezoek
Staatsecretaris 
Dekker
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“Door dit traject heb ik echt gewerkt en weet ik veel beter 
wat ik nog verder wil leren. Ik kan nu net zoveel en soms 
nog meer dan vrienden van mij die een klas hoger zitten. 
Tegelijkertijd heb ik zo misschien wel meteen een baan 
omdat het bedrijf mij al kent.”

Joost Spikker 
Leerling VMBO
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