
n Noordoost-
Friesland kiezen 
meer jongeren 
voor techniek 

Veel bedrijven klagen over de 
slechte aansluiting van het 
onderwijs op de arbeidsmarkt. 

Leerlingen die pas van school komen, 
moeten in de praktijk vaak nog veel 
leren, zo luidt het commentaar. 
Gemeenten wil len graag een bemid-
delende rol spelen, maar lopen dan 
tegen ondernemers aan die geen t i j d 
of zin hebben om te overleggen. In 
Noordoost-Friesland is die spiraal nu 
doorbroken. 

Enorme energie 
"In deze regio liep het lange t i j d moei-
zaam", zegt Jenna Bottema, projectlei-
der van de Gouden Driehoek. "We 
zagen bedrijven die vooral bezig 
waren met overleven. Andere hadden 
het zo druk dat er geen ruimte was 
voor overleg met gemeenten en scho-
len. I n 2009 kwam er eindelijk schot in 
de zaak. Toen organiseerde de Kamer 
van Koophandel Noord-Nederland 
gesprekken om de samenwerking tus-
sen gemeenten, bedrijven en scholen 
in Noordoost-Friesland op gang te 
brengen. Ineens zaten we met elkaar 
aan tafel. Twee keer zelfs. Er bleek 
een enorme energie te zijn." 

Daarop werd een netwerkorganisatie 
opgericht: de Gouden Driehoek. Aan 
de stuurgroep namen vertegenwoordi-
gers deel van iedere O (Onderwijs, 
Overheid en Ondernemers): Henk 
Stam namens het Dockinga College, 
Bearn Bilker (burgemeester 
Kollumerland) als voorzitter van de 
NOFA-gemeenten en Joop Wolters 
namens de ONOF, de ondernemersfe-
deratie in de regio. "Inmiddels is de 
stuurgroep van samenstelling veran-
dert en zijn we vol aan de slag met 
activiteiten", zegt de projectleider. 

Behoefte aan alles 
De eerste activiteit van de Gouden 
Driehoek was de organisatie van een 
e n q u ê t e in 2010 onder drieduizend 
regionale bedrijven met meer dan é é n 
werknemer. "Daaruit bleek dat voor 
twee sectoren een groot personeelste-
kort in het verschiet l ig t" , vertelt 
Bottema. "26 procent van de zorgor-
ganisaties verwacht hiermee te maken 
te krijgen. Vooral hoger opgeleiden 
zijn straks moeilijk te krijgen in 
Noordoost-Friesland." 

In de techniek is de situatie nog ni j -
pender. "Hier vreest 47 procent van 
de ondernemingen personeelstekort. 
Sommige bedrijven kunnen nu al niet 
of nauwelijks aan geschikte mensen 
komen. Andere moeten vanwege de 

crisis personeel ontslaan, maar heb-
ben een probleem als de economie 
weer aantrekt. Dat speelt niet alleen 
hier, maar ook in de rest van het land. 
De komende jaren ontstaat er in 
Nederland een tekort van 150.000 
mensen in de techniek, zo is de alge-
mene verwachting. Aan alles is 
behoefte: mensen met een lage, mid-
den en hoge opleiding." 

Bedrijven leren presenteren 
Daarom richt De Gouden Driehoek 
zich vooralsnog op de sector met de 
grootste behoefte aan jong talent: de 
techniek. "De eerste bijeenkomst was 
bi j SMI in Dokkum", herinnert 
Bottema. "Daar kwamen ruim honderd 
mensen vanuit techniekbedrijven en 
stakeholders bijeen. De gemeenschap-
pelijke wens: techniekdagen voor leer-
lingen in het voortgezet onderwijs 
organiseren. Dat zijn een soort open 
dagen bij de bedrijven, waarbij school-
klassen worden uitgenodigd. We heb-
ben er gezamenlijk voor gekozen om 
op dit onderdeel aansluiting te zoeken 
bij het reeds bestaande landelijke net-
werk van technetkringen, waarin ook 
weer de drie O's in de regio samen-
werken. " 

Grote vraag: hoe organiseer je zo'n 
techniekdag? Hoe presenteer je jezelf 
als bedrijf? "Daarvoor werden speciale 
workshops georganiseerd. Bedrijven 
krijgen tientallen leerlingen over de 
vloer. Hun interesses lopen nogal uit-
een. Sommigen hebben vanuit zichzelf 
iets met techniek, anderen tonen een 
latente voorkeur en er zijn er ook die 
helemaal niets voor de sector voelen. 
Bedrijven sluiten met verschillende 
routes aan bij de verschillende voor-
keuren. A l doende ontdekken de leer-
lingen of techniek iets voor hen is." 

Koffertje 
Aan iedere techniekdag moeten mini-
maal acht bedrijven en twee scholen 
meedoen, maar in Dongeradeel/ 
Dantumadiel bl i jkt de belangstelling 
veel groter. "We hebben nu drie edi-
ties gehad en iedere keer deden er 
tussen de tw in t i g en v i j fen twin t ig 
bedrijven mee. Er kwamen gemiddeld 
zo'n driehonderd leerlingen op af. 
Tweede en derde klassen van zowel 
vmbo als havo/vwo. Ze bezoeken 
twee bedrijven. Vaak met hun ouders, 
want die worden ook uitgenodigd. 
Ouders zijn belangrijk in het keuze-
proces voor een beroepskeuze. Zij 
hebben dikwijls een negatief beeld 
van de techniek. Het zou vies en 
zwaar werk zijn. Dat bl i jkt in de prak-
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t i jk helemaal niet het geval. Na de 
techniekdagen denken ze positiever 
over de sector. Leraren gaan ook mee 
naar de open dagen. Zij weten ook 
lang niet alt i jd wat er in de bedrijven 
gebeurt, t e rwi j l dat we l van belang is. 
Zeker als ze advies uitbrengen over de 
keuze voor een beroepsprofiel." 

De lokale technetkring is dus verant-
woordelijk voor de organisatie van de 
techniekdagen. Maar zij organiseert 
meer activiteiten. "Zoals de Technics 
4 You voor leerlingen van het basison-
derwijs. Groepen 7 en 8. Op school 
krijgen ze voorlichting over de sector. 
Vervolgens gaan ze op bezoek bij de 
bedrijven. Verder is er een project met 
ambassadeurs, waarbij jonge tech-
niekstudenten gastlessen geven aan 
derde klassen havo en vwo, en een 
project waarbij basisschoolleerlingen 
een dag doorbrengen op de vmbo-vak-
school. Er is een quiz, een f i lm en ze 
gaan met hun klas iets bouwen, onder 
begeleiding van leerlingen van de 
vmbo-vakschool. De volgende dag 
gaan ze met een leeg koffert je bij v i j f 
bedrijven langs. Bij ieder bedrijf kr i j -
gen ze een stuk gereedschap voor in 
dat koffertje, dat ter nabespreking 
mee naar school gaat." 

Tijd voor evaluatie 
Wat al die inspanningen precies ople-
veren, is nog niet bekend. "Na drie 
jaar wordt het t i j d voor een evalua-
tie", vindt Bottema. "We zien al we l 
dat op het Dockinga College veel meer 
leerlingen een techniekprofiel kiezen. 
Dat is alvast een succes. We zijn 
inmiddels ook begonnen waar 
dezelfde problemen spelen, namelijk 
de zorgsector. Er is inmiddels een 
zorgwerkgroep opgericht die in de 
startblokken staat." • 

Tekst: Marco van der Leest 

Noord-Nederland telt momenteel 
zo'n twintig van deze tectinetkringen. 
Noordoost -Fr ies land lieeft er twee, 
die de geograf ische grenzen van de 
gemeenten volgen. De tecl inetkring 
Dongeradeel /Dantumadie l is erg actief. 
Ferwerderadiel heeft z ich hierbij aan -
gesloten. Verder is de technetkring 
Kol lumer land/Achtkarspelen behoorlijk 
actief. En in Tytsjerksteradiel is er een 
in oprichting. 
Zo wordt de hele regio s t raks best reken . 


