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Van de redactie
Deze nieuwsbrief bevat weer veel informatie over nieuwe producten van het 
Platform. Al deze producten worden ontwikkeld om de docenten Bouwen, 
Wonen en Interieur te faciliteren. De docent heeft immers een cruciale rol als 
voorlichter, netwerker en motivator oftewel een ambassadeur voor de leer
lingen. Dit jaar is er daarom ook weer hard gewerkt aan een sterk inhoudelijk 
programma voor de Landelijke Dag, waarin de docent als ambassadeur centraal 
staat. Ook zal tijdens de Landelijke Dag de actuele stand van zaken rond kern 
en keuzeprogramma’s aan bod komen. En zoals gewoonlijk zijn er ook weer 
genoeg prijzen te winnen, bijvoorbeeld een interieuradvies om uw klaslokaal 
te pimpen! Lees snel verder!
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De werkgroep Communicatie van 
het Platform vmbo BWI test elk jaar 
de resultaten van de inspanningen 
in voorlichting en promotie. 
Docenten en leerlingen spelen 
hierbij een belangrijke rol; zij 
beantwoorden de vragen die in 
2011 onder meer digitaal zijn 
voorgelegd. Het hele rapport en de 
samenvatting van het onderzoek  
zijn te down loaden op de website. 



‘ Jongeren zijn 
multimediaal 
en halen hun 
informatie 
overal vandaan. 
Waarom vinden 
jongeren dat zo 
leuk? Kan ik er 
ook snel mee 
aan de slag?’

De docent als ambassadeur

‘Zenden en Ontvangen’! Radio Kootwijk is een unieke locatie gelegen nabij 

Apeldoorn op het Kootwijkerzand. Waarschijnlijk 

heeft iedereen wel eens van Radio Kootwijk 

gehoord, maar wie is er wel eens in de buurt 

geweest, laat staan binnen? Op de Landelijke Dag 

kunt u dit historische en bijzonder mooi gelegen 

complex uitgebreid bekijken tijdens de rondleiding. 

Ook dit jaar is de Landelijke Dag een mix van informe

ren, ontspannen, inspireren en ontmoeten. Neem deel 

aan één van de workshops en laat u bijvoorbeeld 

informeren over de stand van zaken rond toekomstbe

stendig vmbo. Ontmoet elkaar op de informatiemarkt. 

Ontspan tijdens de workshop radiocommercial maken 

of tijdens de uitreiking van de ‘Gouden Geranium’. Of 

laat u inspireren in een van de andere workshops en 

het openingsprogramma!

Het centrale thema ‘Zenden en Ontvangen’ past bij 

de rol van de docent als ambassadeur. Jongeren zijn 

multimediaal en halen hun informatie overal 

vandaan. Twitter en Facebook zijn toegevoegd aan 

informatiebronnen als radio, televisie en browsen 

op internet. Waarom vinden jongeren dat zo leuk? 

Kan ik er ook snel mee aan de slag? Meer daarover 

in de workshop over Twitter en Facebook.

Maar het persoonlijke contact blijft. Vertelt u het 

goede en eerlijke verhaal? Van deze tijd en passend 

bij alle brede mogelijkheden. Van metselaar tot 

interieurarchitect en van uitvoerend tot uitvoerder? 

Als de zender niet goed kan vertellen hoe de wereld 

van Bouwen, Wonen en Interieur er tegenwoordig 

uitziet, hoe kan de ontvanger dan een goed beeld 

krijgen? Jongeren weten nauwelijks hoe gevarieerd 

de sector is; dat bleek uit een vorig jaar gehouden 

onderzoek. Daarom maakt het Platform dit najaar 

informatiemateriaal waarmee de veelzijdigheid van 

de sector en de doorgroeimogelijkheden in de 

sector getoond worden. Dat uitleggen aan jongeren: 

daar ligt een taak voor de docent als zender en als 

ambassadeur!

Het verhaal kan nog zo goed zijn, maar als een 

jongere een afdeling binnenloopt met een verou

derde uitstraling die niet aansluit bij zijn beleving, 

is hij meteen vertrokken. En is alle moeite tever

geefs. Daarom krijgt u op de Landelijke Dag 

voorbeelden van scholen die hun lokalen modern 

hebben ingericht of aansprekende projecten 

uitvoeren. Tijdens een workshop krijgt u suggesties 

om het lokaal aan te pakken. En elkaar te stimuleren 

met frisse ideeën, want daarom zijn we 6 juni bij 

elkaar, op deze inspirerende locatie.

Kortom, ‘Zenden en Ontvangen’ is het centrale 

thema van de Landelijke Dag 2012 in Radio 

Kootwijk. Laat u inspireren in workshops, door 

collega’s, op de informatiemarkt en tijdens de 

opening en afsluiting. Om uw rol als ambassadeur 

van Bouwen, Wonen en Interieur verder te verster

ken! Meldt u snel aan via www.vmbo-bwi.nl.
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Van de 
voorzitter

Docent en leerling kunnen ‘zenden en ontvangen’ 

niet alleen bewerkstelligen. Een voorwaarde is dat 

direct leidinggevenden (directieleden) zorgen voor 

de randvoorwaarden voor goed onderwijs. Het 

Platform vmbo BWI heeft als insteek om met 

directieleden op te trekken en gezamenlijk te 

zorgen voor een juist klimaat in de scholen.

Hoe ziet de toekomst van techniekonderwijs eruit?  

Er is in onderwijsland een pittige discussie gaande 

over de toekomst van het techniekonderwijs in 

vmbo, mbo en hbo. U heeft daar ongetwijfeld over 

gelezen in de media. Het ministerie wil een toe

komstbestendig vmbo. Ik wil nadrukkelijk aangeven 

dat we daarnaar moeten zoeken, maar wel zodanig 

dat we iedere jongere, of die nu ‘breed’ of ‘smal’ 

geïnteresseerd is in techniek, kunnen bedienen. Voor 

de toekomst van Nederland is dat van groot belang; 

werkgelegenheid in de wereld van BWI is nu 

bijzonder lastig, maar over een aantal jaren is de 

vervangingsvraag overduidelijk aan de orde.

Velen zien het vmbo als het fundament voor het 

beroepsonderwijs. Maar het  beroepsgerichte vmbo 

en in het bijzonder techniek, kampt met teruglo

pende leerlingaantallen. Hoe zorgen we ervoor dat 

techniekonderwijs aantrekkelijker wordt voor meer 

jongeren? Een extern bureau (HITEQ) heeft daar in 

opdracht van het ministerie onderzoek naar gedaan. 

In een rapport hebben zij de wenselijke toekomstsi

tuatie voor techniekonderwijs op het vmbo 

beschreven. Voor mij staat vast dat je jongeren 

alleen in techniek kunt interesseren als er sprake is 

van een duidelijke context. Een context die aansluit 

op de domeinen binnen het mbo. Een van die 

contexten is de wereld van  Bouwen, Wonen en 

Interieur.

De discussie is nog volop gaande. Als Platform vmbo 

BWI beschikken we over voldoende antennes om de 

gang van zaken rond de vernieuwing van techniek

programma’s nauwlettend te volgen. Het bereik en 

de sterkte van de BWI zender staat wat mij betreft 

niet ter discussie. Op de Landelijke Dag gaan we in 

een workshop in op de stand van zaken.

Leen Prins, 

voorzitter Platform vmbo  

Bouwen, Wonen en Interieur

‘Zenden en ontvangen’ en ‘De docent als ambassadeur’ is het thema van 

onze Landelijke Dag, maar toepasbaar op vele situaties. Kijk maar eens 

naar de dagelijkse gang van zaken in de onderwijswereld van Bouwen, 

Wonen en Interieur. De docent is vaak de zender en de leerling de ontvanger, 

maar het is volgens mij geen eenrichtingsverkeer. Om tot een optimale 

invulling van de opleiding te komen moet ook de leerling ruimte krijgen 

om te zenden naar de docent. 

De docent is de zender,
de leerling de ontvanger

‘ We hebben als 
insteek om met 
directieleden 
op te trekken 
en gezamen-
lijk te zorgen 
voor een juist 
klimaat in de 
scholen’

Even voorstellen… nieuwe regiocoördinator

Nieuwsbrief vanaf najaar 
2012 ook digitaal

Mijn naam is Freek Oort. Ik ben 43 jaar, heb twee kinderen en woon 
in de gemeente Weststelling werf. Vanaf 1 augustus ga ik aan de 
slag als regio coördinator voor regio 3 (noordoost) en ga ik mij 
inzetten voor het Platform vmbo BWI.

De laatste zestien jaar heb ik les gegeven als docent Bouwen, Wonen en Interieur. 

Momenteel ben ik werkzaam als docent Schilderen en Reclame op de afdeling BWI aan 

de RSG Trompmeesters in Steenwijk. Hier heb ik onder andere de afdeling Schilderen 

en Reclame vernieuwd. Mijn werkzaamheden voor het Platform zijn voor mij een 

nieuwe uitdaging en ik hoop met mijn schildersachtergrond een bijdrage te kunnen 

leveren aan het Platform.

Freek Oort

In 2001 bracht het ‘Platform 
vmbo Bouwtechniek’ de eerste 
nieuwsbrief uit. In zwart-wit 
met een gele steunkleur. De 
eerste nieuwsbrieven stonden 
helemaal in het teken van het 
landelijk impulsproject ‘Vmbo 
in bedrijf – bedrijven in het 
vmbo’. Nummer 5 zou de 
laatste zijn. De redactie meldt 
in dat nummer dat voor de 
toekomst gedacht wordt aan 
een sobere nieuwsbrief die 
vooral doorverwijst naar het 
internet.

Dat was 2002. Maar in 2004 verscheen er 

gewoon een volgend exemplaar, niet 

meer over de impulsprojecten, maar als 

‘gewone’ nieuwsbrief over alles wat er 

leeft in de wereld van onderwijs en 

bouwtechniek. En dat is ook de opzet 

geweest van de nieuwsbrieven die vanaf 

juli 2004 in fullcolour verschenen met 

het nieuwe logo en onder redactie van de 

nieuwe communicatiewerkgroep van het 

Platform. Op de voorpagina van het 

eerste nummer in kleur prominent de 

onthulling van het logo op de Landelijke 

Dag in Archeon in Alphen aan de Rijn.

Inmiddels leest u uitgave 29. Tien jaar 

lang een nieuwsbrief, voorafgaand aan de 

regiobijeenkomsten en de Landelijke 

Dag. Twee jaar geleden hebben we u de 

vraag gesteld of het een digitale 

nieuwsbrief moet worden. De meningen 

waren verdeeld. Daarom is tot nu toe 

alleen een papieren nieuwsbrief 

uitgebracht. Maar digitaal biedt ook 

voordelen: actueler, overzichtelijker, 

vaker en eventueel regionaal.

Vanaf najaar 2012 verschijnt de nieuws

brief als proef in digitale en gedrukte 

vorm. Na de zomervakantie staat op de 

website www.vmbobwi.nl een button 

waarmee u zich kunt inschrijven. U 

ontvangt dan naast het gedrukte 

exemplaar de nieuwsbrief ook digitaal. 

En uiteraard kunnen ook anderen zich 

aanmelden. Om gelijk te zorgen voor een 

goede start krijgt iedereen die zich 

inschrijft (of laat inschrijven) voor de 

Landelijke Dag automatisch een aanmel

dingsmail. We houden u op de hoogte.

nieuws
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Pilotdocenten testen 
Digitale Trajectmap 

Vooral leerlingen die naar een mbo 

beroepsopleidende leerweg gaan, krijgen 

te maken met een registratie van hun 

werkzaamheden op het leerbedrijf. De 

leerling, de leermeester, de docent en ook 

de ouders willen allemaal graag op de 

hoogte zijn van de vorderingen van de 

leerling. Daarbij zijn uit te voeren opdrach

ten, urenregistratie, verslaglegging en 

beoordeling van belang. Een registratiesys

teem voorziet hierin. Bovendien zorgt het 

ervoor dat iedereen zijn taak kan uitvoeren. 

De leerling moet bijvoorbeeld uren kunnen 

invoeren en de leermeester moet een 

beoordeling kunnen geven. Eigenlijk is de 

manier van werken op het vmbo niet 

anders. Ook daar moet een stage op de 

goede manier geregistreerd worden. In 

feite begint de leerling al op het vmbo met 

het opbouwen van zijn portfolio.

Dit kan allemaal in de nieuwe digitale 

trajectmap. In het kort is de trajectmap een 

digitale vervanging van het stagewerkboek

je. Digitaal, maar wel met de mogelijkheid 

om onderdelen uit te printen, zoals 

bijvoorbeeld een beoordelingsformulier. Als 

het stagebedrijf op locatie niet over een PC 

of tablet beschikt, kan de leermeester zijn 

beoordeling desnoods op een vooraf 

uitgeprint beoordelingsformulier invullen.

Om alle mogelijkheden voor elkaar te 

krijgen is de digitale trajectmap één van de 

meest ingewikkelde producten geworden 

die het Platform heeft laten ontwikkelen. 

Het Platform, Fundeon en websitespecialis

ten van Go2People hebben samengewerkt 

om een product te maken waarbij de 

complexiteit niet te zien is voor de gebrui

ker. En gezien deze reactie lijkt het erop dat 

dat gelukt is: ‘het ziet er erg overzichtelijk 

uit; er is goed over nagedacht’.

Een aantal pilotscholen test momenteel de 

digitale trajectmap. De testresultaten worden 

gebruikt om een definitieve versie van de 

trajectmap te maken. Vanaf de regiobijeen

komsten in het najaar is de digitale trajectmap 

beschikbaar voor alle scholen. Leerlingen, 

ouders, bedrijven en docenten kunnen ieder 

in hun eigen omgeving inloggen. De school 

heeft het beheer over de digitale omgeving. 

Voor leerlingen is er ook de mogelijkheid om 

in te loggen via hun ELOomgeving of met 

hun inlogcode van Magister.

‘De trajectmap is GEWELDIG !!! Wat een superproduct!’, aldus één  
van de pilotdocenten. Om te zorgen dat die mening straks breed 
gedragen wordt, betrekken we pilotscholen bij de ontwikkeling  
van de digitale trajectmap.

Veiligheid in praktijklokalen

In het verleden heeft het Platform een aantal 

veiligheidsproducten uitgebracht. Absolute topper 

is ‘Basisveiligheid’: veel scholen maken hier gebruik 

van. Ondanks dat Basisveiligheid vrij nieuw is, bleek 

een update al noodzakelijk. Laat staan bij oudere 

producten als controlelijsten of informatie over 

machinale. Kortom, een update van de verschillende 

producten voor veiligheid stond hoog op de agenda 

van het Platform.

ArboVO, het arboservicecentrum voor het voortge

zet onderwijs, maakt producten voor het manage

ment van scholen, bijvoorbeeld voor de RI&E. Maar 

uit verschillende inspectierapporten bleek dat het 

op de werkvloer toch niet altijd even goed geregeld 

was. Samen met het Platform hebben zij nu de 

bestaande producten vernieuwd tot een complete 

set hulpmiddelen voor de docent.

Op de Landelijke Dag worden deze producten  

gelanceerd en kunt u bij POION, de nieuwe naam 

van ArboVO, een toelichting krijgen en vragen 

stellen. De update van Basisveiligheid gebeurt 

tijdens de zomervakantie. De nieuwe set veilig

heidsproducten voor praktijk lokalen bestaat uit:

•  Docentenhandleiding

•  Controlelijsten

•  Informatie over de inrichting, veiligheid en gebruik 

van de machinale

•  Instructiekaarten voor machines

•  Flyer over veilig werken voor leerlingen en ouders

•  Basisveiligheid

Het is de bedoeling ook voor uw collega’s van 

andere techniekafdelingen en andere sectoren  

een vergelijkbare set uit te brengen.

‘ Een update van 
de verschillende 
producten voor 
veiligheid stond 
hoog op de 
agenda van het 
Platform’

Sinds het eerste inspectierapport over ‘Veiligheid in praktijklokalen’ gaan 
 docenten steeds bewuster met veiligheid om. Wie weet zeker dat zijn praktijk-
lokaal aan alle veiligheidseisen voldoet? Makkelijk is dat niet.
Want wat zijn nou de regels precies?

Een ander product dat ook op de Landelijke Dag uitgebracht wordt, is een presentatie over 

veiligheid, ontwikkeld in samenwerking met Arbouw. Deze presentatie van ongeveer 45 minuten 

met handleiding en filmpjes, kunt u bijvoorbeeld in het vierde jaar gebruiken als opfrissing van de 

kennis van leerlingen die in het derde jaar Basisveiligheid gedaan hebben. Ook vertegenwoordi-

gers van Arbouw zijn op de Landelijke Dag aanwezig. 

nieuws
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De Schoolboot: vm bo-leerlingen
zetten koers uit ric hting werkveld
Wat is er mooier dan opgedane kennis tot uiting brengen  
in een uitdagend project? Met ‘De Schoolboot’ zetten  
vierdejaars leerlingen van vmbo-school Het Hooghuis  
(afdeling Bouwen, Wonen en Interieur) letterlijk koers uit 
richting werkveld. Begeleidend docent Hennie Kooijmans, 
zelf fervent zeiler, kwam via de Limburgse praktijkschool 
Parkstad in aanraking met het projectconcept en haalde  
het naar Het Hooghuis.

De Schoolboot diende zich aan als een mooie kans 

om theorie en praktijk hand in hand te laten gaan. 

De vervolgopleidingen en het werkveld hebben 

behoefte aan leerlingen en medewerkers die 

kunnen samenwerken, initiatief tonen en bovenal 

gemotiveerd te werk gaan. Een project als 

De Schoolboot is een ontdekkingsreis. Door meer 

praktijkgericht te werken worden leerlingen tijdens 

‘Inspiratie… tentoonstelling’

Op de Landelijke Dag is op de informatie en doemarkt een ruimte 

gecreëerd waar goede ideeën en acties in de vorm van collages, werk

stukken en foto’s gepresenteerd kunnen worden. Bent u erin geslaagd om 

de afdeling een andere “smoel” te geven? Of maakt u samen met uw 

leerlingen bijzondere werkstukken anders dan de geijkte. Deel dan deze 

ervaring, neem voorbeelden of foto’s mee en inspireer uw collega’s. Op 

de Landelijke Dag kunnen collega’s stemmen en de inzending met de 

meeste stemmen maakt kans op een fantastische prijs! Geef tijdens uw 

inschrijving voor de Landelijke Dag aan dat u graag wat wil presenteren 

op de informatie en doemarkt.

het bouwproces continue op een gezonde manier 

op de proef gesteld. De leerling ontdekt zijn 

talenten maar wordt ook geconfronteerd met 

dingen waar hij minder goed in is. Het zelfbeeld 

wordt versterkt en de leerling ziet vroegtijdig waar 

zijn interesses liggen. 

Het bootproject bleek een uitstekende kans om 

nieuwe contacten met het bedrijfsleven aan te 

boren. Zo was Gerrit Bras, gepensioneerd experso

neelslid van scheepswerf Heesen Yachts, wekelijks 

te vinden in het praktijklokaal van de afdeling als 

praktijkbegeleider en sparringspartner van Hennie 

Kooijmans. De leerlingen ervoeren de wissel

werking van school met praktijk als prettig, omdat 

ze niet alleen op school bezig waren maar ook vaak 

in de werkplaats van Heesen Yachts. Daar kwamen 

de leerlingen in aanraking met andere machines en 

technieken.

Vanuit het Verbindend Lerenproject ‘Beroeps

onderwijs in Bedrijf’ was er ook intensief contact 

met Schrijvers Elektrotechniek. Directeur Michel 

Schrijvers kwam met het idee om een door zijn 

bedrijf geschonken elektromotor te gaan monteren 

met leerlingen. Drie leerlingen van de afdeling 

Elektrotechniek maakten met Schrijvers en een 

docent een plan van aanpak voor de constructie. 

Verschillende keren kwam Michel Schrijvers langs 

om de leerlingen te instrueren en te begeleiden 

met het monteren van de motor.

Met het aanbrengen van de elektronische snufjes 

werd een project van drie jaar naar een waardig 

einde geleid. Met trots presenteren de leerlingen 

dit schooljaar het eindresultaat tijdens de officiële 

tewaterlating bij Heesen Yachts.

‘ De leerling ontdekt zijn talenten maar wordt ook 
geconfronteerd met dingen waar hij minder goed in is’

nieuws
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Vakwedstrijden  
als middel voor  
beroepsoriëntatie

In totaal oriënteerden bijna 35 duizend bezoekers 

zich tijdens dit evenement op hun beroepskeuze. 

De kenniscentra in het bouw en houtcluster zien 

Skills Masters als ‘Grootste Loopbaanevenement 

van Nederland’ dan ook als een belangrijke schakel 

om het werken in deze branches bij een breder 

publiek bekend te maken.

(Inter)nationale vakwedstrijden
De grootste vakwedstrijd was Skills Talents, waar 

bijna 350 vmbo’ers in teamverband met elkaar 

streden. Tijdens Skills Masters vonden ook de 

finales plaats van de nationale vakwedstrijden 

(mbo) voor Schilderen, Meubelmaken, Machinaal 

houtbewerken CNC en Montage medewerker 

timmerindustrie. Alle deelnemers hadden zich de 

afgelopen tijd geplaatst tijdens regionale voorron

des. De belangrijkste vaardigheden binnen de 

beroepen werden in drie dagen getest waarna alle 

deelnemers door een vak kundige jury werden 

beoordeeld.

De winnaars van de wedstrijden Meubelmaken, 

Machinaal houtbewerken CNC en Montagemede

werker timmerindustrie vormen samen ‘Team Hout’. 

Zij gaan in oktober strijden om de Europese titels 

tijdens de internationale beroepen wedstrijden 

EuroSkills, in het Belgische SpaFrancorchamps. 

Meer dan 580 (v)mbo’ers streden om nationaal kampioen te worden in hun 
vakgebied tijdens Skills Masters op 15, 16 en 17 maart in Ahoy Rotterdam. De 
wedstrijden liepen uiteen van vliegtuigonderhoud en meubelmaken tot 
verpleegkunde en schilderen. Naast de vakwedstrijden bood Skills Masters 
meer dan zestig doe-activiteiten, vele beroependemonstraties en een  
schoolprogramma waar meer dan 10 duizend vmbo’ers aan deelnamen.

nieuws
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Colofon
‘NIEUWS’ informeert over de activiteiten van het 

Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur. 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), als mede voor 

samenwerkingsverbanden, roc’s en andere belang-

stellenden op het gebied van vmbo-bwi.

Het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur is 

een onafhankelijke commissie die als doel heeft 

gesprekspartner te zijn binnen het onderwijsveld 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 bve-veld.

De eindredactie van NIEUWS wordt gedaan door 

Hannie Uiterwaal, Wim Verhoog en Karin Veldman. 

Voor vragen over de inhoud of voor het bestellen 

van extra exemplaren kunt u contact opnemen met 

het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur via 

onderstaand redactieadres:

Platform vmbo  Bouwen, Wonen en Interieur

Redactie NIEUWS

T.a.v. Karin Veldman

Postbus 440

3840 AK Harderwijk

T 0341 499303

F 0341 499499

E platform@vmbobwi.nl

I www.vmbobwi.nl

In deze Nieuwsbrief zijn de bijdragen verwerkt van: 

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

Zanten, Freek Oort, Het Hooghuis, Karin Veldman,  

Erik Huijsman en Simone van der Linden.

Vormgeving: V1 Communicatie, Ermelo

Foto’s: Kasteelfeesten (Radio Kootwijk), Het 

Hooghuis, Cor de Ridder, SH&M en Savantis.

De leden van Team Hout zijn Jesse Elzinga uit Drachten, Job 

Sanders uit Didam en Gilian Voortman uit Nijverdal.

•  Jesse Elzinga vertegenwoordigt het onder deel Meubelmaken en 

doet, als leerling bij vakschool HMC, praktijk ervaring op via 

stages bij erkende leerbedrijven. 

•  Job Sanders komt uit op het onderdeel Montagemedewerker 

timmerindustrie en leert 1 dag per week aan het Graafschap 

College. Voor het praktijkleren is hij in dienst bij OBDOpleidingen. 

•  Gilian Voortman neemt het Machinaal houtbewerken CNC voor 

zijn rekening en volgt de theorie bij het ROC van Twente en via 

stages bij verschillende leerbedrijven.

Wie ook gaan strijden om de Europese titel zijn Ricardo van 

Veenschoten en Ward Appeldoorn, onze nationale kampioenen op 

de onderdelen Stukadoren en Plafond en Wandmontage. Ricardo, 

werkzaam bij Stukadoorsbedrijf Dodo in Nijkerk, en Ward, werk

zaam bij Verhaag Afbouw projecten, vertegenwoordigen Nederland 

samen op een gecombineerd onderdeel. Hierbij dienen wanden en 

plafonds gemonteerd te worden en dient daarnaast gezorgd te 

worden voor een nette, gestuukte afwerking. Beiden werden in 

december 2011 tot nationaal kampioen uitgeroepen en gaven 

tijdens de Skills Masters een demonstratie van hun kunnen.

Tot slot werd tijdens de Skills Masters de finale beslist tussen de 

deelnemers aan het Nederlands kampioenschap Schilderen. Hier 

ging DouweJan de Boer uit Holwerd er met de titel vandoor. 

DouweJan, werkzaam bij Schildersbedrijf Loonstra in Dokkum, 

wist de vijf verschillende opdrachten, waaronder decoratieteke

nen, kleurbanen en vrije decoratieve technieken, met het beste 

resultaat op te leveren en mag zich daarom een jaar lang Nationaal 

kampioen Schilderen noemen.

Bouwkampioenschappen
De Nationale bouwkampioenschappen timmeren, metselen en 

tegelzetten worden later dit jaar gehouden. De eerste en tweede 

prijswinnaars kunnen hierna meedoen aan de Worldskills 

wedstrijden in juni 2013. Of er ook een bouwteam aan Euroskills 

meedoet is op dit moment nog niet zeker, maar er wordt wel 

aan gewerkt.

Van de kenniscentra


