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Deze keer waren we te gast in het Dolfinarium 
in Harderwijk. Elk jaar weer spant het Dolfina
rium zich in om nog mooiere of nog meer spet
terende attracties te verzinnen. Zonder publiek 
geen brood op de plank. In de spreekbeurten 
van Jan van Nierop en de directeur van het  
Dolfinarium, werd fijntjes duidelijk gemaakt 
dat dit ook voor onze eigen afdelingen geldt. 
Zonder leerlingen geen afdeling. Zonder afde
ling geen nieuwe werknemers voor onze bran
ches. Deze dag stond daarom in het teken van 

kansen en mogelijkheden. Van blijven staan  
of vooruit denken en doen. Dat laatste lijkt 
een onvoldongen feit. De wereld om ons heen  
verandert tenslotte constant en zeker die van  
onze jongeren. Zij willen steeds meer keuzes 
openhouden om daarmee een andere zeker
heid vast te stellen, namelijk een brede 
inzet baarheid, carrièremogelijkheden en afwis
seling. Biedt dit kansen voor onze afdeling 
en de branches waarvoor we onze leerlingen 
opleiden? Hoe maken wij hun (droom)wensen 

waar? Moeten we ons afvragen  of we onze 
afdelingen nog wel voldoende presenteren?  
Is onze presentatie nog wel van deze tijd?
Deze Landelijke Dag stond derhalve duidelijk 
in het teken van herpositionering. In verschil
lende workshops werden voorzetten gegeven 
met betrekking tot merkbeleving en imago. De 
bezoekers werden uitgedaagd na te denken 
over “Hoe beleeft u ons merk en wat voegt u 
hier zelf aan toe?”
Lees verder >>>

Het lijkt al weer een tijdje geleden. De eerste woensdag van juni. De Landelijke 
Dag van het Platform vmbo Bouwtechniek van 2 juni 2010. Een dag die in het teken 
stond van herpositionering. Een ander gezicht. De organisatie hoopte dat de be
zoekers met vele nieuwe inzichten en veel energie huiswaarts zou keren.
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Van de redactie

Traditioneel wordt aan de start van het  
nieuwe schooljaar een terugblik gege
ven op de  Landelijke Dag, de beelden 
spreken voor zich! Een gevarieerd pro
gramma dat in het teken stond van de 
Wereld van Morgen. Ook deze Nieuws
brief geeft letterlijk een eerste blik op de 
Wereld van Morgen. De herpositione
ring van het (Bouw)techniekonderwijs, 
de wijze waarop docenten gefaciliteerd 
worden in hun taak om jongeren te moti
veren voor (Bouw)techniek. Tijdens de 
regiobijeenkom sten wordt een moderne 
nieuwe huisstijl gepresenteerd en ook  
maken do centen kennis met een splinter 
nieuw voorlichtingsmiddel voor open 
dagen. Aangeboden en tot stand 
gekomen in samenwerking tussen het 
Platform vmbo Bouwtechniek en de 
Communicatiewerkgroep namens de 
Kenniscentra Fundeon, Savantis en 
SH&M. Doe er uw voordeel mee in de 
promotie van de wereld van Bouwen, 
Wonen en Interieur!

De good practices uit de aanmeldingen 
voor de Bèta Techniek Stimulerings
prijs, zullen worden verwerkt in een 
naslagwerkje voor docenten. Kijk voor 
een overzicht van data en locaties op 
de achterzijde van deze Nieuwsbrief  
en reserveer in uw agenda een van 
deze dagen, die bol staan van deskun
digheidsbevordering.

Bij het ter perse gaan van deze Nieuws
brief ontvingen wij bericht dat Johan 
Oost, regiocoördinator, ernstig ziek 
is. Vanaf deze plaats wensen wij hem 
namens alle collega’s Bouwen, Wonen 
en Interieur van harte beterschap.

Algemeen

Het Platform en de drie kenniscentra hebben 
met een gevarieerd programma geprobeerd 
mogelijkheden te bieden en antwoorden te  
geven op die vragen. Van leerzaam tot crea tief, 
van verrassend tot gewoon leuk. Uit eindelijk 
was het een prima dag om nieuwe dingen te 
ontdekken en nieuwe contacten te leggen. De 
rondleiding door het Dolfinarium en de ruim 
opgezette informatiemarkt completeerde deze 
afwisselende dag.
 
Uiteindelijk kwamen al de inspanningen van  
de dag samen tijdens de plenaire sluiting. 
Ruim 400 vmbo docenten waren getuigen van 
de eerste stap in het herpositioneringsproces, 

namelijk de bekendmaking van de nieuw te 
voeren roepnaam van onze afdelingen. Vanaf 
het begin van het schooljaar 20102011 zal de 
naam vmbo Bouwtechniek aangepast worden 
in “vmbo Bouwen, Wonen en Interieur”. Een 
naam die nog meer de veelzijdige lading dekt 
en wellicht andere doelgroepen zal attende
ren op het aanbod. In ieder geval roept het op 
om een bijdrage te leveren aan de wereld van 
morgen. Op elke manier dan ook!

Voor foto’s van de Landelijke Dag verwijzen  
wij u naar de website
www.vmbobouwtechniek.nl.

>>> Vervolg van pagina 1
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Salaris 
belangrijkste 
bij beroepskeuze 

Geld is voor jongeren van 10 tot 
16 jaar het allerbelangrijkste in een 
beroep. Dat blijkt uit een onderzoek 
van scholieren.tv onder 7500 scho
lieren. 36% van de meisjes en 
bijna de helft van de jongens (48%) 
vindt salaris het belangrijkste. Op 
de tweede plaats volgt collega’s 
en werksfeer met 27%. Op ruime 
afstand volgt status, afwisselend 
werk en werk tijden.

Scholieren hebben een duidelijk beeld 
van de sectoren waar de meeste 
kans op werk ligt. Voor jongens staat 
techniek met 21% op de eerste plaats. 
Verder denken veel jongeren alles al 
over beroepen te weten, maar ze blijven 
zich oriënteren bij met name open 
dagen, vrienden & familie en websites.  
Uit het onderzoek blijkt dat jongeren 
salaris belangrijk vinden. Daar ligt een 
mooie kans voor onze sector, waar de 
salariëring goed is, eventueel al tijdens 
de opleiding op het mbo. Daarnaast ligt 
er een uitgelezen kans om jongeren 
op open dagen  te laten zien welke 
mogelijkheden de sector Bouwen, 
Wonen en Interieur (nog meer!) biedt. 
Meer over dit onderzoek leest u bij de 
nieuwsberichten op de website www.
vmbobouwtechniek.nl.

 

Basisveiligheid op internet

Voorheen moesten Basisveiligheid en Kader! 
geïnstalleerd worden op school. Dat is nu 
voorbij. Als docent én als leerling gaat u 
simpel weg met een browser (bijvoorbeeld 
Internet Explorer) naar het internet. Moeilijk? 
Helemaal niet! Iedereen die wel eens op  
internet geweest is kan het! Er is bewust 
veel aandacht besteed aan gebruikers 
vriendelijkheid. Als u wel eens met Basis
veiligheid, Kader! en/of de toetsenbank gewerkt 
hebt, zult u zien dat er aan de ‘look en feel’ niet 
veel veranderd is. Het verschil is technisch. In 
plaats van het aanklikken van een button op 
het bureaublad gaat de leerling nu met zijn 
browser naar een beveiligde website. Omdat 
het webgebaseerd is kan de leerling dat vanaf 
elke locatie binnen school, maar ook thuis.

Voor de docenten wordt het alleen maar 
mak kelijker. Voorheen was het beheer van 
Basisveiligheid en de toetsenbank gescheiden. 
Nu is er één omgeving beschikbaar om 
cijfers te bekijken, toetsen open te zetten, 
goedkeuring te verlenen voor een stap naar  
het volgende deel, enzovoort. Bovendien 
hoeven de leerling en docentgegevens nog 
maar één keer opgegeven te worden. Als u dat 
wilt kan het zelfs met een bestand, aangemaakt 
vanuit het leerlingvolgsysteem van de school.

Op de regiobijeenkomsten wordt de nieuwe 
omgeving gepresenteerd. Als u het eerder 
wilt gebruiken neem dan contact op met 
het Platform vmbo Bouwtechniek. Gebruik 
daarvoor het contactformulier op
www.vmbobouwtechniek.nl.

Het Platform vmbo Bouwtechniek werkt al een tijdje aan een nieuwe webportal. Eén 
omgeving waar alle digitale leermiddelen van het Platform te vinden zijn. Daar vindt u 
binnenkort Basisveiligheid, de toetsenbank en een downloadomgeving voor lidscholen.  
In het najaar wordt daar Kader! aan toegevoegd.

Nieuwsberichten
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 Nieuwsberichten

Beste collega’s

De Landelijke Dag 2010 een gedenkwaardige dag met een enorme opkomst. Na de olifanten en tijgers van vorig jaar waren nu de dolfijnen aan de beurt. Gelukkig stond bij aankomst de koffie al klaar. Overal bekende gezichten en prachtig weer, dit gaat een leuke dag worden dat kan niet missen. Niets teveel gezegd want  de opening van de dag was letterlijk spetterend!  Een mooie show met de sterren van het Dolfinarium. Ook onze eigen ster Wim was aanwezig en helemaal in zijn element. Ondanks zijn altijd positieve instelling had hij toch een zorgelijke boodschap voor ons in petto;  de leerlingenaantallen lopen terug en afdelingen bouwtechniek worden gesloten. Het gaat de komende tijd niet makkelijk worden, dat werd al snel duidelijk. 

Met datzelfde probleem worstel ik samen met mijn collega Thijs Markwat al langer. Ook op onze school is het aanbod van leerlingen structureel nogal mager om vier afdelingen open te houden. Al eerder werd metaaltechniek omgebouwd tot techniekbreed en de afdeling elektrotechniek opgeheven. Gelukkig werk ik in een school waar je ruimte krijgt om ideeën uit te werken en aansprekende projecten op te pakken. Bewust van de bedreigingen hebben we daar de afgelopen twee jaar sterk op ingezet.

Omdat we al flink gestoeid hebben met de instroom of eigenlijk het gebrek daaraan, kwam het thema van de dag ons als geroepen. Als eerste wisselden we met collega’s ideeën uit over de inrichting van het lokaal. Hoe zou een aantrekkelijk lokaal er voor de leerlingen uitzien? Vraag eens aan je leerlingen wat zij nou aantrekkelijk vinden en probeer dat niet voor ze te bedenken. Vervolgens werd een tekening gemaakt waarin de ideeën vorm kregen. Ik keek mijn collega aan en we wisten meteen dat we het nog druk zouden krijgen, ons lokaal zou nog voor het einde van het schooljaar gepimped worden.

Een aantal weken e
erder ontdekte ik 

het 

enquêteformulier bi
j de uitnodiging van 

de Landelijke 

Dag. Tijdens het inv
ullen kreeg ik stee

ds meer het 

gevoel dat dit een g
oed moment zou zijn

 om onze visie  

eens goed op papier
 te zetten. We vond

en dat er al 

een aantal goede st
appen zijn gemaakt

 en dat we nog 

meer in petto hebbe
n. Laat ik dat eens

 opschrijven, dan 

hebben we meteen i
ets om bij de direc

tie mee aan te 

kloppen en daarmee
 de afdeling te pro

fileren.  

Trouwens ik probeer
 al 15 jaar een penn

enslee te 

versieren en zou het
 niet mooi zijn om d

at ding zelf te 

verdienen. OK, hoe g
root is de kans dat

 dit lukt met zo 

veel getalenteerde 
collega’s in ons plat

form. Maar niet 

geprobeerd is zeke
r niets gewonnen. He

t uitgewerkte 

plan ging op de post
 en ik hoopte er he

t beste van.

Eigenlijk is een der
gelijke dag veel te 

kort, je redt 

het nooit om alle wo
rkshops te bezoeke

n waarin je  bent 

geïnteresseerd. Dus
 werden keuzes gem

aakt. Natuurlijk 

moesten we nog even
 bij Jelle Veenhoven

 langs die 

inmiddels 51 jaar zi
jn machines slijt aan

 onze scholen.  

We hebben net een 
vlak- en vandikteban

k bij hem 

gekocht en stiekem
 had ik hem mijn sn

ode plan voor 

de pennenslee toege
licht. De uitgevers w

erden bezocht 

en tenslotte ook de
 overige stands waa

r de nodige 

informatie over ons 
heen werd gestort.

Winnaar Bèta techniek Stimuleringsprijs 2010
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  Nieuwsberichten

Na een ijsje bij de zeeleeuwen werd het tijd om de 

dag af te sluiten in de filmzaal van het Dolfinarium. 

Wim goochelde de afsluiting aan elkaar en toen werd 

het toch nog even spannend. Wie had de prijs van Bèta 

techniek in de wacht gesleept? Tot mijn schrik werd 

ik met twee collega’s van andere scholen naar voren 

geroepen. We werden ondervraagd over onze plannen, het 

idee van de collega met de moederavond vond ik geniaal. 

Toen ik uiteindelijk als winnaar werd aangewezen kon 

ik het eigenlijk niet geloven. Vol ongeloof zat ik met 

mijn collega in de auto. Hoe zou de reactie zijn op 

school? Daar kan ik kort over zijn, overweldigend. We 

hebben laten zien dat we meer dan ooit gaan voor de 

afdeling. Zowel voor de school als voor bouwtechniek is 

dit prima PR. We zijn direct aan de slag gegaan met de 

ideeën die we op de Landelijke Dag hadden opgedaan. 

Inmiddels staat de afdeling strak in de verf, samen met 

de leerlingen hebben we deze omgetoverd tot een fris 

een sfeervol geheel. Natuurlijk bepaalden de leerlingen 

de kleuren. Als beloning voor deze inspanning krijgen 

we nu ook nog nieuwe werkbanken! Samen met de nieuwe 

machines, computers en een digitaal schoolbord die al 

zijn besteld, toont ook onze directie vertrouwen in de 

toekomst van de afdeling Bouwen, Wonen en Interieur.

Volgend jaar kunnen jullie het resultaat komen bekijken 

op de eerste regiobijeenkomst, de groep van Albert 

Blankesteijn. Die zal worden gehouden op onze locatie. 

Ik hoop dat jullie dan weer in grote getale komen.  

Het Platform vmbo Bouwtechniek is van ons en van 

groot belang bij de ondersteuning van de lessen en het 

voortbestaan van de opleiding Bouwen, Wonen en Interieur. 

Groet,

Ben Kunne

Fioretti college locatie Paulus, Hillegom
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Workshop alle hens aan dek
Vanaf 1 november staan de uitgewerkte ideeën uit de 
workshop “Alle hens aan dek” op de website van het 
platform. Leer van elkaar en doe er uw voordeel mee.

Beta Techniek Stimuleringsprijs
De goede ideeën die zijn ingezonden voor de Bèta Tech
niek Stimuleringsprijs staan vanaf 1 november op  
de website van het Platform.
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Uit de regio

Verslag van de excursiereis naar de SCM fabrieken in Rimini 
Eén van de prijzen op de Landelijke Dag

Op vrijdag vertrok het vliegtuig vanaf Weeze en bracht ons naar Bologna 
daar stond de bus klaar die ons naar de fabrieken van SCM vervoerde.
SCM had net een reorganisatie achter de rug, de onderdelen die voorheen 
op verschillende locaties werden gemaakt worden nu in een fabriek  
gemaakt. Daar vindt nu ook de assemblage plaats zodat de complete 
machine van hieruit ook geëxporteerd kan worden.
‘s Avonds tijdens het diner en aansluitend in de kroeg kwamen de 
informele gesprekken op gang. Toen bleek dat alle andere deelnemers 
uit het bedrijfsleven kwamen en dat ik de enige onderwijsman was. Dan 
blijkt dat er toch nog veel onwetendheid is hoe het huidige vmbo onderwijs 
georganiseerd is. Wat is Basis, Kader, Gemengd of Theoretisch? Hier is 
nog een stukje voorlichting te verzorgen.

Zaterdag naar de TechnoBeurs in Rimini waar meerdere fabrikanten 
van houtbewerkingsmachines hun stand hadden opgebouwd. Vol 
trots vertelden Martin de Boer en Jeroen Meening over de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van machines en besturing. De SCM fabriek 
was hier als grootste vertegenwoordigd.

De laatste dag werd ons een voortreffelijke Italiaanse lunch in Bologna 
aangeboden. Hierna  een rondleiding met een Nederlandse gids die met veel 
enthousiasme en grote kennis van de prachtige historische stad iedereen 
wist te boeien. De tijd was veel te kort om alle bezienswaardigheden te 
bezoeken.

Ik kijk terug op een boeiend en plezierig weekend, en ik dank allen die dit 
mogelijk hebben gemaakt. Ik raad iedereen aan die de mogelijkheid heeft 
om deze excursie te maken hiervan gebruik te maken.

Wim Aalders,
Prijswinnaar Landelijke Dag 2009

De week voor de reis was het nog onzeker of het allemaal wel door zou gaan. De vulkaanuitbarsting in IJsland had roet in de lucht (het eten) 
gegooid. Maar op de donderdag voor het vertrek kreeg ik van Martin de Boer de bevestiging dat de reis definitief door zou gaan.



6 7

OnderwijsDag 2010 Succes in Zeeland

Het doel van de OnderwijsDag van de Bouw is leerlingen te laten 
kennismaken met de bouw. Hierdoor wordt de bekendheid van de branche 
vergoot en het imago van technische beroepen verbeterd. Bovendien 
laat de Onderwijs Dag zien welke mooie carrièremogelijkheden de bouw  
biedt en hoe uitdagend werken in de bouw is. Dit jaar bezochten circa 780 
basisschoolleerlingen 11 Zeeuwse bouwprojecten. Dat deze bezoeken in 
de smaak vielen blijkt uit het rapportcijfer dat de Zeeuwse basisscholen de 
dag gaven, een 8,2!

Kijk je ogen uit!
Mede door het succes van vorig jaar werd de OnderwijsDag van de 
Bouw 2010 nog omvangrijker. Maar liefst 48 basisscholen hebben positief 
gereageerd. Dit betekent dat er ongeveer 1500 leerlingen die dag een 
kijkje hebben genomen op bouwprojecten in Zeeland. Deze aantallen 
konden niet in één dag rondgeleid worden. Vandaar dat er ook nu nog 
basisschoolleerlingen rondgeleid worden op diverse bouwprojecten. Het 
eventuele vervoer van en naar de bouwlocatie wordt verzorgd met de 
Techniekbus Bedrijf + School (een initiatief van Technocentrum Zeeland). 
De leerlingen kunnen rekenen op een bezoek van circa anderhalf uur. 
Hierin krijgen zij een rondleiding over de bouwplaats, informatie over het 
bouwproces en een kleine doeactiviteit. Uit de reacties van de basisschool 
leerlingen kunnen we opmaken dat er een wereld voor hun open is gegaan. 
Ook de leerkrachten vinden het een goed idee om de leerlingen meer te 
betrekken bij de bouwtechniek. Dit alles vraagt om een vervolg.
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Uit de regio

Voorafgaand aan de Zeeuwse Dag van de Bouw is er dit jaar voor de tweede keer een aparte OnderwijsDag  georganiseerd, 
bedoeld voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs.



Doel is dat jongeren het gevoel krijgen dat ze 
met een beroep in de richting van Bouwen, 
Wonen en Interieur echt iets kunnen bijdragen. 
Dat je daarmee invloed kunt uitoefenen op je 
omgeving. Vaak wordt vergeten het aan elkaar 
te vertellen. Misschien wel in een foldertje 
maar niet in de dagelijkse praktijk van de 
vakopleidingen. Er is geen vakrichting die 
zo veel bijdraagt aan de inrichting van onze 
wereld. Tachtig procent van wat we zien raken 
mensen uit onze branche aan, bewerken of 
maken het. We moeten onze richting dus beter 
verkopen. Aantrekkelijker maken. Dichter bij 
de jongeren brengen. Relevanter maken. Ook 
ouders zullen hier in grote mate gevoelig voor 
zijn. Daarnaast kan een goede profilering 
leiden tot meer beroepstrots. 

Om eerdergenoemde doelstellingen te rea  li 
seren wordt er dit schooljaar aan de ver schil
lende aandachtspunten gewerkt. Zie het kader 
voor de aandachtspunten.

Tijdens de regiobijeenkomsten zullen daarom 
diverse middelen worden gepresenteerd en 
bent u getuige van de presentatie van ons 
nieuwe logo. Vanzelfsprekend bent u als 
verantwoordelijke van uw afdeling uiteindelijk 
degene die beslist wat te doen. Het Platform, 
samen met de drie Kenniscentra, adviseert, 
stimuleert en faciliteert.

Aandachtspunten:
•���Aanpassen van het beeldmerk, 

dat gepresenteerd zal worden op de 
regiobijeenkomsten;

•��Geïntegreerde instroomcampagne met 
nieuw in te zetten middelen zoals een 
spectaculaire  eye catcher voor open  
 dagen en voorlichtingsbijeenkomsten;

•��Positionering en uitstraling van de 
afdeling (voorstellen voor aanpassingen 
van de lokaliteit);

•��Investeren in onderwijsgevend personeel;
•��Aanpassingen in programma (onder 

voorbehoud).

Herpositionering vmbo Bouwen, Wonen en Interieur

Na de doorvoering van de naamswijziging van vmbo Bouwtechniek naar vmbo Bouwen, Wonen en Interieur, zet het Platform graag samen 
met de scholen vervolgstappen in het proces om de afdelingen aantrekkelijker te maken.

8

 Van de werkgroep Communicatie
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Nieuwe opleiding  ‘Middlemanager vastgoedonderhoud’ krijgt gestalte

Opleidingsstructuur
De opleiding is een vierjarige middenkaderopleiding (niveau 4) die 
gestoeld is op de kwalificatiedossiers calculatie/onderhoudsspecialist 
en ondernemer. In de eerste twee jaren wordt de basis gelegd voor de 
opleiding Middlemanager. Aan het woord is Andries Grosman van Nimeto. 
Hij is projectleider en coördinator van de nieuwe opleiding.  “In deze jaren 
leren de studenten de grondbeginselen van de onderhoudsbranche. Onder 
grondbeginselen vallen basiskennis van calculatie, technologie, marketing 
en ondersteunende vakken als Bouwkunde en bouwfysica. Elke vakschool 
vult zelf de basiskennis in waarbij een kwart in de stage plaatsvindt”. De 
opleiding “Middlemanager” krijgt volop gestalte in het derde leerjaar. In 
deze periode staan vier projecten en  een College Company centraal. Het 
vierde leerjaar bestaat uit vier dagen stage en één dag school. De eerste 
groep is dit nieuwe schooljaar gestart.

Fasering stage
In het vierde leerjaar is de student werkzaam bij een gerenommeerd 
vastgoed en onderhoudsbedrijf. Vier dagen per week loopt de student stage 
bij een erkend leerbedrijf in vastgoedonderhoud. Na de introductieperiode 
gaat de student alle in school geleerde beroepsgerichte kerntaken en 
werkprocessen in de praktijk ervaren. Hiervoor stelt de stagiair een profiel 
op en geeft de student aan in welke afdelingen hij/zij stage wil lopen. Op de 
leerwerkplek wordt de stagiair begeleid door een leermeester. Naast de 
stage gaat de student één dag per week naar school. Hier vinden naast de 
lessen voortgangsgesprekken plaats en wisselen de studenten hun stage
ervaringen uit door onder andere presentaties te houden. 

Onderhoudsmarkt
Wanneer de student de opleiding met goed gevolg afrondt, ontvangt 
hij of zij twee diploma’s: die van ondernemer en die van calculator/
onderhoudspecialist. Doordat de onderhoudsmarkt relatief weinig last 
heeft van de crisis bieden de samengevoegde uitstromen diverse 
mogelijkheden op een goede baan. 

Savantis
Savantis is nauw betrokken bij dit project. De examensystematiek 
en de beoordelingen worden in een landelijke commissie, die onder 
verantwoordelijkheid van de exameninstelling Savantis valt, vastgesteld. 
Het kenniscentrum erkent ook het opleidingsbedrijf voor de opleiding 
Middlemanager Vastgoedonderhoud en begeleidt de leermeesters van de 
opleidingsbedrijven in het kader van de beroepspraktijkvorming.

De nieuwe opleiding ‘Middelmanager vastgoedonderhoud’ (BOLniveau 4) biedt leerlingen van de Kadergerichte opleiding Bouwkunde een 
ideale vervolgopleiding na het vmbo. Vorig jaar zijn de eerste 30 derdejaars studenten bij de schildersvakscholen Nimeto en Cibap gestart 
voor de nieuwe opleiding. In het afgelopen leerjaar hebben zij theoretische kennis en vaardigheden aangeleerd. Na de bouwvakvakantie is 
het vierde leerjaar begonnen en zijn deze studenten op stage in de daarvoor geschikte opleidingsbedrijven.

 Van de kenniscentra
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 Van de kenniscentra

Klusopdrachten

SH&M heeft twee nieuwe klusopdrachten toegevoegd aan de vijf 
bestaande opdrachten.Klusopdrachten zijn kleine werkstukken die door 
leerlingen uit verschillende doelgroepen gemaakt kunnen worden. Denk 
hierbij aan leerlingen uit de onderbouw van het vmbo en techniekbreed 
scholen. De nieuw toegevoegde werkstukken zijn een CDrekje en een 
brievenstandaard.
SH&M heeft geprobeerd werkstukken te ontwikkelen die leuk zijn om te 
maken en waar de leerling iets aan heeft.

Afhankelijk van het niveau van de leerling kunnen de materialen 
voorbereid worden. De leerling hoeft dus niet te werken met gevaarlijke 
machines maar alleen met handgereedschap. De werkstukken zijn 
binnenkort te downloaden via www.shm.nl en op www.ontdekhout.nl. Voor 
meer informatie over instroombevorderende activiteiten van SH&M kunt u 
contact opnemen met uw SH&M opleidingsadviseur.

Docententraining

Uit gesprekken met praktijkdocenten blijkt dat een groot aantal van hen  
behoefte heeft aan nascholing. Met name docenten met een timmer
achtergrond missen soms de handvaardigheid in het werken met elektrisch 
handgereedschap.

Ook het werken met materialen die in de interieurbouw veel gebruikt 
worden, wordt als lastig ervaren. SH&M gaat daarom een dag organiseren 
waarop docenten onder begeleiding hiermee aan de slag gaan. Begin 
september hebben alle vmbodocenten een mailing ontvangen met de 
oproep zich te melden als er belangstelling is voor deze nascholing. De 
organisatie van deze dag is in volle gang. Mocht u interesse hebben maar 
heeft u nog niet gereageerd, doe dat dan alsnog. Stuur uw mail naar 
h.vanberkel@shm.nl. Ook docenten die nu nog niet met Fijnhout bezig zijn 
maar dat in de toekomst wel willen gaan doen zijn welkom.

SH&M Praktijkleerdag 2010

Ook dit jaar organiseert SH&M weer een dag voor haar mbohout en 
vmboFijnhoutdocenten. Deze dag vindt plaats op dinsdag 2 november in 
IJsselstein en staat in het teken van “werken aan talent”.

Er is weer een bijzonder wisselend programma samengesteld. Zo houdt 
Marinka Kuijpers tijdens de opening van de dag een lezing over werken 
aan talent. Zij is werkzaam als lector “Pedagogiek van de beroepsvorming” 
aan de Haagse Hogeschool en heeft ervaring in kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek. Daarnaast biedt ze begeleiding en training op het gebied van 
loopbaanontwikkeling, kennismanagement en vernieuwingstrajecten. 
Zij is auteur van de boeken “Waardevol werk” en “Breng beweging in je 
loopbaan”.

Er wordt een interessant 150 jaar oud bedrijf bezocht en we zien en vmbo
school van binnen. Aan het eind van de dag worden het Beste Leerbedrijf 
en de Beste Praktijkopleider van 2010 bekend gemaakt. Let op de 
uitnodiging en meld u aan!
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  Van de kenniscentra

Voorlichtingscentrum Harderwijk gesloten

Tijden veranderen, ook de wijze waarop jongeren aangesproken 
willen worden in hun keuzeprocessen. De digitale media zijn daarbij 
uitgangspunt, “multitasken”, gebruik van internet, telefoon, Ipad en 
audio: alle middelen gebruiken jongeren door elkaar.
Daarmee gaat Fundeon dan ook verder. De campagne The Skyline is 
Yours is daarbij het medium waarmee gecommuniceerd wordt. Games, 
(vervolg)opleidingsinformatie en beroepenfilms zijn on line beschikbaar, 

zowel voor jongeren als docenten. In de loop van komend schooljaar 
wordt het aantal films over beroepen in de Bouw en Infra uitgebreid tot 
een totaaloverzicht.
Kijk op de website www.theskylineisyours.nl voor het aanbod ervan, 
docenten kunnen DVD’s en ander voorlichtingsmateriaal bestellen via 
de docentenpagina. De producten zijn gratis en worden regelmatig 
vernieuwd en/of aangevuld.

De afgelopen tien jaar konden scholen het voorlichtingscentrum in Harderwijk bezoeken. Een educatief programma van een dagdeel 
voor het vervolgonderwijs, waarvan vooral veel vmboBouwtechniekdocenten gebruik hebben gemaakt.
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“vmbo bouwtechniek NIEUWS” informeert 
over de activiteiten van het Platform vmbo 
Bouwtechniek. Deze nieuwsbrief verschijnt 
minimaal drie keer per jaar en is bestemd voor 
docenten, sectordirecteuren en coördinatoren 
van vmboscholen met een afdeling Bouw
techniek, alsmede samenwerkingsverbanden, 
roc’s en andere belangstellenden op het gebied 
van vmbobouwtechniek.

Het Platform vmbo Bouwtechniek is een 
onafhankelijke commissie die als doel heeft 
gespreks partner te zijn binnen het onderwijs
veld en bouwend Nederland. In het Platform 
zijn als leden vertegenwoordigd: de Vereniging 
van Voortgezet Onderwijs, de Kenniscentra 
Beroepsonderwijs bedrijfsleven in de bouw en 
houtsectoren (Fundeon, Savantis en SH&M) en 
het bveveld.

De eindredactie van vmbo bouwtechniek 
NIEUWS wordt gedaan door Hannie Uiterwaal, 
Wim Verhoog en Karin Veldman. Voor vragen 
over inhoud of voor het bestellen van extra 
exemplaren kunt u contact opnemen met het 
Platform vmbo Bouwtechniek via onderstaand 
redactieadres:

Platform vmbo Bouwtechniek
Redactie vmbo bouwtechniek NIEUWS
t.a.v. Karin Veldman
Postbus 440
3840 AK Harderwijk
T (0341) 499 303
F (0341) 499 499
E platform@vmbobouwtechniek.nl
I www.vmbobouwtechniek.nl 

In deze Nieuwsbrief zijn voor zover niet 
vermeld, de bijdragen verwerkt van: 
Wim Aalders, Ben Kunne, Cor de Ridder, 
Erik Bosma, Marc van Zanten, Willem de 
 Pagter, Albert Kreijns, Johan Oost, Wim 
 Verhoog, Hannie Uiterwaal en Karin Veldman.

Foto’s:
Henk Snater, SH&M, Fundeon, Willem de 
Pagter, Wim Aalders

 Regiobijeenkomsten

Regio Datum Plaats van bijeenkomst

Regio 1

Regiocoördinator: Albert Blankesteijn
Tel: (06) 27 27 74 89
a.blankesteijn@vmbobouwtechniek.nl

10 november 2010 Fioretti College, 
locatie Paulus
Garbialaan 24
2182 LA HILLEGOM
0252517190
Contactpersoon: Dhr B. Kunne

Regio 2

Regiocoördinator: Willem de Pagter
Tel: (0118) 61 65 35
w.depagter@vmbobouwtechniek.nl

3 november 2010 MunnikenheideCollege
Bosheidestraat 1
4715 RD RUCPHEN
0165341207
Contactpersoon: Dhr. A. Coppens

Regio 3

Regiocoördinator: Johan Oost
Tel: (06) 46 33 34 30
j.oost@vmbobouwtechniek.nl

13 oktober 2010 Singelland, 
locatie Surhuisterveen
Langelaan 18
9231 EN SURHUISTERVEEN
0512369090
Contactpersoon: Dhr. R. Kleinhuis

Regio 4

Regiocoördinator: Albert Kreijns
Tel: (0318) 51 68 32
a.kreijns@vmbobouwtechniek.nl

6 oktober 2010 Almende College, 
locatie Wesenhorst
Heggenseveld 1
7071 WL ULFT
0315630000
Contactpersoon: Dhr. W. Aalders

Regio 5

Regiocoördinator: EricJan Bakers
Tel: (06) 25558078
e.bakers@vmbobouwtechniek.nl

17 november 2010 Vakcollege Dr. Knippenberg
Keizerin Marialaan 4
5702 NR Helmond
0492506000
Contactpersoon: Dhr. H. Boxstart

Regiobijeenkomstenoverzicht

Ook� in�het�najaar�van�2010�vinden�er�weer� regiobijeenkomsten�plaats.�Hieronder� in�de� tabel�

vindt�u�de�data�van�de�regiobijeenkomsten.�
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