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Van de redactie
Wilt u de lucht in? Deze vraag zou voor de lezer van ‘NIEUWS’ op kunnen 
gaan als u dit jaar de traditionele Landelijke Dag van het Platform bezoekt. 
Inhoudelijk wordt er een sterk programma aangeboden, waar veel beweging 
in zit. Wist u bijvoorbeeld dat er een ballonvaart te winnen is met het meest 
sterke concept dat scholen neerzetten om Bouwen, Wonen en Interieur te 
positioneren? Een uitdaging voor alle deelnemers! 

Wat is onze uitdaging.  
Waar halen we onze drive 
vandaan? Waar komen wij 
enthousiast ons bed voor uit 
iedere dag weer? Wat geeft dat 
spannende opgewonden gevoel 
dat we zo goed kennen van 
vroeger als we naar iets nieuws 
of leuks toegingen? Wat brengt 
of houdt ons in beweging? 

•  Het ontdekken en ontwik
kelen van talenten

•  Website nieuwe  
uitstraling 

•  De herpositionering van 
Bouwen, Wonen en Interieur 
hangt in de lucht!

•  Leerlingen van het  
Almende College bouwen  
in Roemenië

In dit nummer

Landelijke Dag 2011; 
‘ Blijf in beweging;  
inspireer!’

Om dit ingevuld te krijgen is een heel 

speciaal grondstofje nodig. Een stofje  

dat niets weegt en door iedereen 

opgenomen kan worden. Het kost  

niets en is overdraagbaar van mens op 

mens. Dit grondstofje is in principe  

overal verkrijgbaar, mits je er voor 

openstaat. Zeker op woensdag 1 juni.  

Dan grossiert het Platform er in. Bent u  

er al achter waar het om gaat? Juist, dat 

grondstofje is INSPIRATIE! 

Vorig jaar in het Dolfinarium hebben we 

het gehad over het verkopen van de 

afdeling. Dit jaar roepen we op om in 

beweging te blijven. De nieuw ingezette 

weg vraagt tenslotte om constante 

aandacht en inspiratie. Inspiratie om 

anderen te inspireren. Onze aanstaande 

Landelijke Dag op woensdag 1 juni 2011 

in Sport- en congrescentrum Papendal 

staat daarom bol van de actie met 

beweeglijke en inspirerende workshops 

en een even inspirerende doe- en 

informatiemarkt. En dat in een omgeving 

waar menig topsporter inspiratie heeft 

opgedaan en heeft gewerkt aan het  

neerzetten van topprestaties. 
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Om actie te ondernemen hebben we motivatie en 

inspiratie nodig. Maar wat levert inspiratie dan wel 

op? Wie zijn dat eigenlijk, die inspirators? Bent u 

dat voor uw collega’s en leerlingen vmbo Bouwen, 

Wonen en Interieur? Wat denkt u van Bert van 

Marwijk die vorige zomer tweede van de wereld 

werd. Of Marianne Vos, wereldkampioen veldrijden. 

Of inspirators uit het verleden die nog steeds 

inspireren door hun prestaties, zoals Rembrandt, 

Cruijff, Pieter van den Hoogenband en nog veel 

meer. Zij inspireren door te presteren! Of het nu 

sport, kunst of onderwijs is. 

Maar hebben we die inspiratie van anderen wel 

nodig? Moeten we het niet uit onszelf halen?  

Of gaat u zitten wachten op inspiratie. Let op,  

de wedstrijd gaat door! We hebben u nodig!

Eigenlijk draait alles om vakmanschap en inspiratie. 

Of het nu een topcoach is of een vrijwilliger, trainer, 

wegenbouwer, journalist, politie, timmerman, 

schilder, meubelmaker of docent.  

Allemaal vakmensen die kunnen inspireren. U toont 

toch elke dag uw vakmanschap? Bent u die groot 

sportman of sportvrouw in uw vak; de inspirator van 

uw afdeling vmbo BWI? Samen met het Platform en 

meer dan 600 collega’s verbinden wij dat vakman-

schap aan elkaar en zijn wij in staat om te inspire-

ren. We verbinden en werken samen om elkaar en 

anderen fan te maken van de sector Bouwen,  

Wonen en Interieur. Dat inspireert onszelf maar 

zeker ook onze leerlingen en omgeving. 

‘ Eigenlijk draait 
alles om vak-
manschap en 
inspiratie’

Kortom, laat u op 1 juni nog meer 
inspireren om vmbo Bouwen, Wonen 
en Interieur in beweging te houden. 
Wij zien u graag op woensdag 1 juni  
in Sport en congrescentrum  
Papendal. Inschrijven kan via de 
website www.vmbobwi.nl

Uit de regio Leerlingen van het  
Almende College  
bouwen in Roemenië 

Zes leerlingen vmbo techniek van het Almende College bouwden in Roemenië mee aan woningen voor arme mensen. 

Van links naar rechts Chiel, Nick, Daan, Tom, Dennis en Jorik.

Het project is een initiatief van locatie 

Wesenthorst van het Almende College in 

samenwerking met de Moeder Teresa 

Stichting uit Ulft. Deze stichting heeft 

contacten met een Roemeense aannemer, 

die in opdracht van de stichting huisjes 

bouwt voor arme mensen.

 

Het project is gestart in het schooljaar 

2006-2007. Afgelopen jaar gingen voor 

de vijfde keer leerlingen naar Roemenië. 

In plaats van stagelopen bij een bedrijf is 

het voor een aantal leerlingen mogelijk 

om de stage in Roemenië af te ronden.  

De stage is beroepsvormend en beroeps-

voorbereidend, maar heeft vooral een 

maatschappelijke invulling. Zes leerlingen 

uit de sector techniek kader- en of 

basisberoepsgerichte leerweg gaan  

met twee docenten naar Roemenië.

 

In de provincie Bihor worden onder 

begeleiding van een Roemeense aan-

nemer huisjes gebouwd. De werkzaam-

heden bestaan uit het maken van een 

fundering met daarop een betonvloer 

waarop met holle bouwsteen gemetseld 

wordt. De aannemer plaatst uiteindelijk 

het dak. Daarnaast worden de enclaves 

van de Roma’s (dit zijn de allerarmsten 

waarvoor de woningen gebouwd worden) 

bezocht en worden er kleding en voedsel-

pakketten uitgedeeld. Zo zien de leer-

lingen waarom we dit werk doen.  

 

De nieuwe bewoners van een huisje 

worden ingeschreven bij de gemeente.  

De kinderen zijn dan verplicht om 

onderwijs te volgen. Dit geeft hoop  

voor hun toekomst. Het zou goed zijn als  

meer jonge mensen uit Nederland kennis 

zouden maken met de armoede daar.  

En leren dat hetgeen wat wij bezitten 

geen eigen prestatie is, maar het puur 

geluk is dat wij hier geboren zijn.



Toch moet je altijd dichtbij de ‘werkelijkheid’ blijven, 

namelijk de schoolomgeving. Op het Schoonhovens 

College zie ik betrokken collega’s die dagelijks actief 

zijn om leerlingen voor te bereiden op een mooie 

toekomst. Onze school zoekt verbinding met de 

omgeving. We proberen leerlingen zoveel mogelijk 

ervaringen op te laten doen. Zo was ik namens onze 

school recent aanwezig bij; prijsuitreiking timmer-

wedstrijd, activiteiten van SH&M en bij een metse-

wedstrijd. Kortom, de school gaat naar buiten. 

Een ding is duidelijk: de omgeving (het bedrijfs-

leven) wil een sterke praktijkgerichte leerom geving 

waar leerlingen hun talenten kunnen laten zien.  

Dat betekent dat scholen de organisatie neerzetten, 

maar dat samen moeten doen met de ondernemers 

uit het werkveld Bouwen, Wonen en Interieur.

Er wordt veel gesproken over de toekomst van  

het vmbo en de beroepsgerichte programma’s.  

Eén ding is voor mij helder: we moeten samen  

alle denkbare kansen benutten. Het Platform moet 

ondersteuning bieden aan de docenten in het veld, 

maar ook directies inspireren om randvoorwaarden 

te scheppen, zodat leerlingen hun mogelijk heden 

optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Het geluid van het Platform en de bijbehorende 

inzichten proberen we onder de aandacht te 

brengen van alle belanghebbenden. De beste 

ambassadeurs van ons Platform zijn de leerlingen  

en de docenten, want zij kunnen de omgeving laten 

zien wat er mogelijk is. Op de Landelijke Dag zal ik 

nader ingaan op de toekomstige ontwikkelingen.  

Ik hoop u te ontmoeten in een sportieve omgeving.

Leen Prins

Voorzitter Platform vmbo Bouwtechniek

‘  We moeten 
samen alle 
denkbare  
kansen  
benutten’

Het ontdekken 
en ontwikkelen 
van talenten

Van de 
voorzitter

Als nieuwe voorzitter heb ik mij de afgelopen 
periode nadrukkelijk bezig gehouden met het 
verkennen van de gang van zaken rond het  
Platform vmbo Bouwtechniek. Ik heb veel  
gesprekken gevoerd en inspiratie opgedaan.  
Ik zie veel enthousiasme bij de landelijk  
coördinator en regio coördinatoren, maar  
ook bij de leden van het Platform. 
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Het Platform vmbo Bouwtechniek heeft al 

een paar jaar de PSO box met 60 opdracht-

kaarten beschikbaar. In juni 2011 komt er 

een nieuwe PSO box beschikbaar, deze 

box bevat 100 opdrachten en is ontwik-

keld met steun van het ministerie van 

OCW en het Platform Bèta Techniek.  

De nieuwe PSO box bevat opdrachten  

van Bouwen, Wonen en Interieur,  

Metaaltechniek, Elektrotechniek,  

Technische Installaties, Mobiliteit, 

Transport en Logistiek en Grafimedia.  

Leerlingen kunnen zich nu binnen één 

methode oriënteren en ervaring opdoen 

met beroepsvaardigheden van alle 

techniekafdelingen. Doordat de meeste 

materialen op school aanwezig zijn, is het 

gebruik laagdrempelig. Voor een deel van 

de opdrachten is geen materiaal nodig, 

omdat het leerlingen kennis laat maken 

met onverwachte kanten van de sector. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 

toepassingen van verschillende soorten 

lampen, technisch tekenen, transport van 

producent naar winkel of recycling van 

een waardeloos huishoudelijk apparaat. 

Alle kaarten bevatten opdrachten die 

binnen één of enkele uren uitgevoerd 

kunnen worden. De kaarten zijn  

gedifferentieerd naar moeilijkheidsgraad,  

duur van de opdracht, aantal personen  

en praktisch/proces. Voor breed  

geïnte resseerde leerlingen zijn er 

opdracht kaarten met aspecten van 

verschillende afdelingen. 

Box met 100 techniekopdrachten 
als onderdeel van loopbaan-
oriëntatie en -begeleiding
Scholen willen graag dat leerlingen hun talenten optimaal ontwik-
kelen en een goede vervolgkeuze maken voor de toekomst. Daarbij 
speelt loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) een belangrijke rol. 
Bij het maken van keuzes past de nieuwe techniekopdrachten box. 
Door ze een vrije keuze te bieden uit een grote variëteit aan op-
drachten maken ze kennis met vele techniekberoepen. Zo komt 
hun eigen interesse het best naar voren.

Dit schooljaar wordt druk geëxperimen-

teerd met de nieuwe naam en de 

daarvoor beschikbaar gestelde midde-

len: de BWI-ballon heeft al vele open 

dagen de afdeling BWI op een luchtige 

manier ondersteund. Van tien scholen  

is een evaluatieformulier ontvangen.  

De tussentijdse evaluatie van dit 

voorlichtingsinstrument geeft aan dat  

de BWI-ballon met de bijbehorende 

kaarten en mogelijke opdrachten, goed 

wordt gewaardeerd door zowel docenten 

als bezoekers van open dagen. 

Met deze wijze van voorlichten wordt 

benadrukt dat het vmbo opleidt voor 

veel verschillende beroepen. De nieuwe 

naam heeft naar verwachting een meer 

wervende kracht op leerlingen. Op veel 

scholen wordt de naam Bouwen, Wonen 

en Interieur al gevoerd en beeldend 

uitgedragen. Docenten kunnen elkaar, 

naar aanleiding van deze vernieuwde 

aanpak in de uitstraling, inspireren 

tijdens onder meer de Landelijke Dag 

door voorbeelden van hun school te 

delen met hun collega’s.

De herpositionering van Bouwen,  
Wonen en Interieur hangt in de lucht!   
Vmbo is een belangrijke schakel naar de beroepspraktijk. Leerlingen van 13 tot 
16 jaar doen er zoveel mogelijk ervaring op, zodat ze weten waar hun talenten 
liggen. Een nieuwe promotiecampagne moet zorgen voor voldoende instroom. 

•	 De	uitstraling	van	de	ballon										cijfer	10.
•	 	De	ansichtkaarten	met	vragen	(waardevolle	
aanvulling										cijfer	8	•	 	De	suggesties	voor	doe-activiteiten	zijn	bekend,	maar	elke	school/gebruiker	gaat		hier	op	zijn	eigen	wijze	mee	om.	•	 	Het	versturen	van	een	persbericht	met	foto	

wordt	als	zeer	effectief	en	waardevol	gezien.
•	 Het	bestellen	van	de	ballon	was	eenvoudig.
•	 	Ruim	30	procent	van	de	scholen	gaat		volgend	jaar	aan	de	slag	met	dit	effectieve	
voorlichtingsmiddel.	•	 	De	Amerikaanse	eigenaar	van	de	gebruikte	
beelden	heeft	verbaasd	en	verrukt	gereageerd	
over	de	verwerking	van	de	beelden:	“They	look	
like	a	wonderful	teaching	tool;	I	hope	they	are	
making	a	successful	program.”

Alle lidscholen krijgen een gratis exemplaar. Meerdere exemplaren zijn tegen kostprijs 
te bestellen via de website www.vmbo-bwi.nl.

Nieuws
berichten



Regiobijeenkomsten, een terugblik op creativiteit,  
verbeelding: doen wat je leuk vindt!

Presentaties
In Boxtel, bij St. Lucas, verzorgden leer-

lingen een presentatie over het geboden 

onderwijs. Ze vertelden gevarieerde 

verhalen over de verschillende jaren en 

opleidingsrichtingen. Opvallend was de 

professionele wijze waarop deze jongeren 

een positief verhaal brachten. De crea  ti-

viteit spatte ervan af! Het Hout en Meubi-

leringscollege (HMC) verzorgde in Amster-

dam samen met Nimeto een informatieve 

presentatie. Een rondgang door de school 

maakte het verhaal concreet. Bij het CIBAP 

gaf een inspirerende rondleiding inzicht in 

de veelzijdige aanpak van deze school.

Trajectmap
Tijdens de regiobijeenkomsten werd  

een toelichting gegeven op de stand van 

zaken van de Trajectmap door projectleider 

Martin de Ruiter. De vernieuwde trajectmap 

is een vervolg op het bestaande stage-

werkboek. Een papieren versie waarvan  

nu tegelijkertijd onderzocht wordt hoe en 

in welke mate hij digitaal (via de e-learning 

portal van het Platform) beschikbaar kan 

komen. Zowel aan de onderwijskant 

(afstemming met roc’s) als aan de bedrij-

venkant (zou je na de stage deze deelne-

mer in dienst nemen?) moet dit instrument 

praktisch inzetbaar zijn. Voor, tijdens en na 

de stage is het van 

belang dat de 

inhoud up-to-date 

en compleet is. 

Maar ook bruikbaar 

en inzichtelijk voor 

alle betrokkenen. 

Dit bepaalt de 

kaders voor de 

inhoud en de 

toetsingssystematiek voor de trajectmap. 

Het resultaat moet bijdragen aan een 

warme overdracht naar het vervolgonder-

wijs. Het is de bedoeling dat de trajectmap 

voor de differentiaties van alle betrokken 

kenniscentra - Fundeon, Savantis en SH&M 

- bruikbaar is. Docenten van de afdeling 

Bouwen, Wonen en Interieur en andere 

aanwezigen waren enthousiast over de 

nieuwe mogelijkheden van de digitale 

trajectmap als opvolger van het stagewerk-

boek. Via de website, de regiobijeenkom-

sten en de Landelijke Dag worden zij nader 

geïnformeerd en zoveel mogelijk betrok-

ken bij de ontwikkeling van de trajectmap. 

De trajectmap moet gereed zijn voor het 

schooljaar 2012-2013. 

De tweede serie regiobijeenkomsten van dit schooljaar stond in het teken van ‘creativiteit en verbeelding’.  
De locaties waren niet op vmbo-scholen maar bij het vervolgonderwijs op locatie. De inhoud van de bijeenkom-
sten was daarop afgestemd. Dit leidde tot inspirerende middagen in de regio. De opkomst van docenten was 
hoog. Vakscholen verdienen deze aandacht! Immers, de leerlingen in het vmbo gaan voor een groot gedeelte 
(ongeveer 76 procent) door met hun opleiding in de wereld van Bouwen, Wonen en Interieur in het mbo. 

Website nieuwe uitstraling

Aansluitend is er een nieuwe URL 

gemaakt: www.vmbobwi.nl. Zo kunt u 

eenvoudig naar de docentenportal en 

de jongerenportal. Omdat jongeren 

niet of nauwelijks geïnteresseerd zijn 

in de informatie voor docenten is de 

jongerenportal ook direct te benaderen 

via www.bouwenwoneninterieur.nl. 

Deze URL sluit aan bij de nieuwe naam 

van de afdeling. Op de brochures  

voor jongeren wordt die website  

ook vermeld. Alle onderdelen van  

de site blijven voorlopig via de  

oude URL’s te benaderen.

Kijk voor meer informatie over deze vakscholen op: 

•  St. Lucas, creatieven in opleiding, www.sintlucas.nl

•  Cibap, vakschool voor verbeelding, www.cibap.nl

•  Nimeto, mbo vakschool voor kennis, creativiteit en doen, 

www.nimeto.nl

•  HMC, doen wat je leuk vindt, www.hmcollege.nl

Met de nieuwe afdelingsnaam ‘Bouwen, Wonen en Interieur’ en de bijbehorende uitstraling wordt aangesloten 
op de belevingswereld van jongeren. De website, als belangrijkste communicatiemiddel van het Platform,  
is nu ook in de frisse, nieuwe uitstraling vormgegeven. 

nieuws
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Houttalent krijgt 
een kans

Verleden jaar is in Midden-Nederland 

het speciale traject HOUTTALENT 

gestart. Op 23 maart hebben ook het 

Friesland College en Technopark het 

startsein gegeven voor dit aantrek-

kelijke mbo-bol 4 opleidingstraject 

voor de timmerindustrie. Onder de 

naam HOUTTALENT gaat de bedrijfs-

tak op zoek naar jong talent voor 

banen in het middenkader.  

De timmerbranche is er van overtuigd 

dat er voor jonge mensen een mooie 

toekomst in de timmerindustrie is. 

Tijdens de opleiding doen de 

leerlingen veel praktijkervaring op  

bij erkende leerbedrijven. 33 procent 

van de opleiding bestaat uit praktijk 

bij een erkend leerbedrijf.  

De leerlingen krijgen een stage-

vergoeding en een baangarantie na 

de opleiding. Met name de vmbo BWI 

kaderleerlingen en GL en TL leer-

lingen worden uitgenodigd dit traject 

te volgen. Zij moeten het leuk vinden 

om in de praktijk te worden opgeleid. 

Volgens Gerard Bouwman van SH&M 

doen leerlingen in de praktijk veel 

ervaring op bij deze erkende 

leerbedrijven. De theoretische kant 

leren ze op school. De opleidingen 

start september 2011. Inschrijven 

kan via www.houttalent.nl. 

Leerlingen en hun ouders kunnen 

zich nog laten informeren tijdens de 

open dagen van het HMC, SWV HOUT-

Woerden, het Friesland College of 

Technopark Heerenveen. In de 

toekomst hoopt de timmerindustrie 

dit speciale traject HOUTTALENT op 

meer plaatsten te kunnen aanbieden.

Er hebben ruim zeventig BWI docenten deelgenomen aan de trainingen vmbo 

Meubelmaken en Interieurbouw. Het doel was om hen verder te helpen bij het 

geven van lessen in deze uitstroomrichting. SH&M gaf de cursussen om verschil-

lende redenen, onder meer het verhogen van de kennis van deze richting.  

Daarnaast was het weghalen van eventuele drempels bij de keuze om wel of 

niet deze richting aan te bieden een beweegreden. SH&M is van mening dat deze 

richting een volwaardige keuze moet zijn op elke vmbo-school met een afdeling 

Bouwen, Wonen en Interieur. Naast dat de opleiding voor leerlingen een aantrek-

kelijke inhoud heeft, kan deze richting ook een andere doelgroep aanspreken.  

De cursus was zeer praktisch. Er is gewerkt met door Festool beschikbaar gestelde 

handbovenfrees, dominofreesmachine en 

een lamellofrees. Een enquête wees uit dat 

de deelnemers het een leerzame dag 

vonden. Een vervolgtraining wordt dan ook 

op prijs gesteld. SH&M gaat onderzoeken 

of deze, door de meubelbranche gefinan-

cierde, training herhaald wordt. Informatie 

hierover volgt zo snel mogelijk.

Docententraining Meubelmaken 
en Interieurbouw een succes!

Meiden aan het werk in hout en meubelbranche
SH&M zet zich in om meer meiden  

te werven voor opleidingen in de 

hout- en meubelbranche. Vrouwen 

kunnen natuurlijk ook aan de slag als 

meubelmaker of werkvoorbereider.  

In de toekomst wordt in de hout- en 

meubelbranche een tekort aan 

vakmensen verwacht, met name op 

mbo-niveau 4 en hoger. In Nederland 

kiezen er minder meiden voor een 

technische opleiding dan in de meeste andere EU-landen. Hebben meisjes in 

Nederland hiervoor minder talent? Nee, er zijn andere oorzaken. Eén ervan is  

het ontbreken van vrouwelijke rolmodellen. 

Daarom werkt SH&M vanaf 2011 samen met VHTO. Dit landelijk expertisebureau zet 

zich in om meer meiden en vrouwen te interesseren voor een beroep in de bèta of 

techniek. Dit doen ze bijvoorbeeld door vrouwelijke werknemers te vragen om soms 

als rolmodel te werken (www.spiegelbeeld.net). Daarnaast vragen ze bedrijven  

hun deuren open te zetten voor speciale excursies voor vmbo-meiden  

(www.komopdebrug.nl en www.girlsday.nl). 

Op de Landelijke Dag geven SH&M en VHTO hier gezamenlijk een workshop over. 
Neem voor meer informatie contact op met Ejanne Lijftogt van SH&M  
(e.lijftogt@shm.nl). Het biedt uw afdeling wellicht ook kansen!

Van de kenniscentra



De afgelopen twee jaar zijn er in de gehele  

bouwnijverheid, waaronder de bouw- en infrasector, 

veertigduizend arbeidsplaatsen verloren gegaan door 

de crisis. Als vanaf 2012 de inhaalslag begint om het 

productieverlies van de afgelopen twee jaar goed  

te maken, ontstaat er echter een groot tekort aan 

gekwalificeerde vakmensen. Dit komt doordat  

de instroom in de bouw- en infraopleidingen de  

afgelopen twee jaar ook flink is gedaald.

“Dit jaar zien we duidelijk de consequenties van de 

dalende instroomcijfers van de afgelopen twee jaar”, 

stelt Sander van Bodegraven, algemeen directeur van 

Fundeon. “Ondanks investeringen die de sector heeft 

gedaan in projecten als Bouw Door, Leer Verder! om  

de instroom op peil te houden, zijn er veel minder 

leerlingen aangenomen. Het aantal leerlingen dat  

een leerbaan bij een bedrijf kon krijgen is - met 

uitzondering van enkele gespecialiseerde beroepen 

- flink lager geweest dan voor de toekomst nood-

zakelijk is. Alleen als we komend schooljaar een  

flinke inhaalslag maken, kunnen we de tekorten  

van vakkundig personeel enigszins beperken. 

Daardoor ligt er voor jongeren op het vmbo die  

kiezen voor de richting bouwtechniek een  

uitstekend arbeidsperspectief.”

Doordat het aantal vmbo-leerlingen daalt en steeds 

minder jongeren direct na het vmbo kiezen voor een 

technische opleiding, kan die inhaalslag alleen 

worden gemaakt door ruimhartig andere doelgroepen 

te laten instromen in die opleidingen. “Deze zijinstro-

mers kunnen jongeren zijn die pas in tweede instantie 

kiezen voor de bouw of infra, maar ook mensen die 

bijvoorbeeld via uitzendbureaus op bouwplaatsen 

terechtkomen”, stelt Van Bodegraven. “Met het 

uitvoeren van een pilot in samenwerking met 

uitzendbureaus en het verkennen van andere 

opleidingsmogelijkheden, gaan we er als Fundeon 

alles aan doen om de sector in gelegenheid te  

stellen voldoende vakmensen op te leiden.”

De rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 

2011 staat op de website van Fundeon. Kijk op  

www.fundeon.nl > werken in de bouw en infra > 

ontwikkelingen arbeidsmarkt.

Bouw- en infraopleidingen moeten het komende schooljaar bijna tienduizend leerlingen laten  
instromen om aan de toekomstige vraag van gekwalificeerd personeel te kunnen voldoen. Dit aantal  
is alleen haalbaar als de opleidingen fors insteken op zijinstromers. Dat stelt Fundeon, het kennis- en 
adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw- en infrasector, in de 
Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2011.

Forse stijging instroom 
bouw- en infraopleidingen 
noodzakelijk
Fundeon waarschuwt voor dreigend tekort gekwalificeerd personeel
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Colofon
‘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 vmbo-scholen met een afdeling Bouwen,  

Wonen en Interieur (BWI), alsmede samenwerkings-

verbanden, roc’s en andere belangstellenden op  

het gebied van vmbo-bwi.

Het Platform vmbo Bouwtechniek is een onafhanke-

lijke commissie die als doel heeft gesprekspartner te 

zijn binnen het onderwijsveld en bouwend Neder-

land. In het Platform zijn als leden vertegenwoor-

digd: de Vereniging van Voortgezet Onderwijs, de 

Kenniscentra Beroepsonderwijs bedrijfsleven in de 

bouw- en houtsectoren (Fundeon, Savantis en SH&M) 

en het bve-veld. 

De eindredactie van 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 NIEUWS

t.a.v. Karin Veldman

Postbus 440

3840 AK Harderwijk

T 0341 499303

F 0341 499499

E platform@vmbo-bwi.nl

I www.vmbo-bwi.nl 

In deze Nieuwsbrief zijn voor zover niet vermeld,

de bijdragen verwerkt van: 

Leen Prins, Cor de Ridder, Erik Bosma, Marc van 

Zanten, Albert Kreijns, Wim Aalders, Wim Verhoog, 

Hannie Uiterwaal, Karin Veldman en Carin de Vries

Vormgeving: V1 Visuele Communicatie, Ermelo

Foto’s: Hannie Uiterwaal, Erik Bosma, Cor de Ridder, 

Albert Kreijns en Sport en congrescentrum 

Papendal.

Beide workshops werden verzorgd door Peter Verschuur, consulent 

Afbouw van Savantis. Peter kijkt terug: “We wilden de leerlingen op  

een leuke en educatieve manier laten kennismaken met het vak. Na een 

presentatie over de verschillende beroepen, opleidingen en doorgroei-

mogelijkheden kregen ze 

basiskennis stukadoren. 

Vervolgens werd 

iedereen voorzien van 

een wegwerpoverall met 

bijpassende overschoe-

nen. De leerlingen 

mochten een werkstuk 

maken. Dat was inclusief 

pleisteren, spachtelputz 

en alle vaardigheden 

die je daarbij nodig 

hebt. Ook hebben ze 

een gipsen malletje in de vorm van een clown mogen gieten.  

De leerlingen waren enthousiast en deden goed mee. Na afloop  

kregen ze een cijfer voor het werkstuk. Dit cijfer telt mee voor  

hun rapport op school. De cijfers lagen tussen de 6.5 en 7.5.”

Certificaat van deelname
Een paar dagen na de tweede workshop was er een informatie- en 

banenmarkt op de school. Peter: “Daar heb ik iedereen persoonlijk  

een certificaat van deelname met hun cijfer uitgereikt. Ook had ik de, 

inmiddels droge, clowntjes meegenomen. Afgaand op de reacties van de 

leerlingen en docent Albert Kreijns, is het goed gegaan. Enkele leerlingen 

en hun ouders wilden zelfs meer weten over de opleiding. Het is een 

moeilijke tijd, maar er zijn nog vacatures. De bedoeling is om dit jaarlijks 

te organiseren. Als scholen interesse hebben of aanvullende ideeën  

voor de manier waarop we vmbo-leerlingen enthousiast kunnen  

maken voor dit vak, dan zijn die van harte welkom!”

Vmbo’ers maken 
kennis met  
stukadoren
Begin november bezochten twee groepen van Christe-
lijke Scholengemeenschap Veenendaal het vakcentrum 
van Savantis in Veenendaal. Zij volgden daar onder 
meer een workshop stukadoren.


