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In tien jaar vmbo is een duidelijk stelsel van 

leerwegen ontstaan als vervanger van het 

zeer versnipperde en onduidelijke stelsel 

van daarvoor, waar niemand meer wist wat 

de afkortingen leao, lhno, lmo, lto, lao, enz. 

betekenden. Nu zijn er leerwegen en sectoren 

en weten mensen die het vmbo van binnen-

uit kennen heel goed wat daarmee bedoeld 

wordt en voor welk niveau en programma 

deze leerwegen en sectoren staan.

Lees verder >>>

In dit nummer:
- Stagemarkt.nl online
-  Beste praktijkopleider 2009  
uit Bouw-Houtcluster

- Uw mening telt
-  Partijen Twente werken samen 
aan Basisveiligheid

Snap dit vmbo toch eens!
Op 12 oktober vierden we dat het vmbo 10 jaar bestaat. Tien jaar waarin deze vorm van onderwijs heeft laten zien innovatief te zijn en on-

derwijs op maat aan te kunnen bieden aan leerlingen. Natuurlijk vallen er nog een aantal dingen te verbeteren. Het is goed tien jaar vmbo 

aan te grijpen om alle docenten die in het vmbo werken in het zonnetje te zetten, want met het vmbo slaagt Nederland erin leerlingen op 

een hoger niveau te brengen en voor te bereiden op een mbo-opleiding en een onmisbare positie op de arbeidsmarkt.
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Passend onderwijs voor iedereen

In de vormgeving van hun onderwijs volgen de 

vmbo scholen de veranderingen en wensen 

van de maatschappij, vaak in hun eigen regio. 

Dit betekent dat er nieuwe beroepsgerichte 

programma’s ontstaan en oude verdwijnen. 

Brede naast smalle opleidingen ontstaan, 

passend bij de vraag van leerlingen, de regio en 

dus de visie van de school. Leerlingen die nog 

niet weten wat ze later willen worden kiezen 

voor een breed programma dat veel keuzes in 

het mbo open laat. Leerlingen die zeker weten 

dat ze een bepaald beroep uit willen gaan 

oefenen worden al op het vmbo voorbereid 

op een specifieke vakopleiding in het mbo dan 

wel in het vmbo zelf door VM2 opleidingen of 

het Merk Vakcollege. Zo wordt er voortdurend 

gewerkt aan een betere invulling van 

programma’s en passend, praktisch onderwijs 

dat leerlingen die ‘leren door doen’ aanspreekt 

en naast beroepsgerichte ook algemene 

vakken en vaardigheden leert. Met name in de 

Techniek en ook in onze bouwtechniek krijgen 

deze manieren van opleiden een kans en vorm 

en inhoud.

CSPE is innovatief

In tien jaar zijn er centrale examens ontwikkeld 

die een vmbo-diploma een maatschappelijk 

waarde geven. Voor die tijd nam elke school 

zijn eigen examen af en besliste elke docent 

wat het niveau van een bijv. B-diploma was. 

Het Centraal Schriftelijk Praktisch Examen 

(CSPE) voor de beroepsgerichte vakken in 

het vmbo is afgelopen jaar zelfs uitgeroepen 

tot een zeer innovatieve examenvorm en heeft 

daarvoor een prijs gekregen.

Doorstromen

Natuurlijk zijn er ook zorgen en zaken die 

we kunnen verbeteren. De plaats van de 

theoretische leerweg in het stelsel. De 

Theoretische leerweg heeft namelijk 2 functies: 

doorstroom naar Beroepsonderwijs en naar 

algemeen vormend onderwijs (havo).

Een ander onderwerp waar nog hard aan 

gewerkt moet worden is de aansluiting tussen 

vmbo en mbo. Hierin is veel bereikt maar kan 

nog veel beter. Trajecten als VM2 (één leerweg 

van klas 3 vmbo naar niveau 2 mbo, onder één 

dak, met één team, volgens één pedagogisch 

didactisch concept), het Vakcollege, 

leerwerktrajecten en assistentenopleidingen 

zijn daar voorbeelden van. In deze trajecten 

stemmen docenten van vmbo en mbo één op 

één op elkaar af en kunnen afspraken gemaakt 

worden. 

Vmbo - leerlingen moeten echter ook de kans 

blijven krijgen te switchen van opleiding op 

het moment dat ze van het vmbo overstappen 

naar het mbo. Er op het vmbo achter komen 

dat een gekozen richting niet bij je past kan 

immers een heel bewuste keuze zijn, die 

gehonoreerd moet worden. Docenten in het 

vmbo werken er hard aan om samen met hun 

leerlingen te ontdekken wat wel bij hen past.

Vakcollege

Het Vakcollege heeft een duidelijk stempel 

gekregen als 6 - jarige opleiding met een 

werkgarantie en samenwerking met het 

bedrijfsleven. Zij hebben zich uitstekend 

geprofileerd maar ik vind dat zij zich niet 

moeten afzetten tegen scholen waar 

uitstekend bouwonderwijs verzorgd wordt. 

Het Vakcollege is en blijft een reguliere vmbo 

en mbo opleiding.

Zorgen

Zorgen zijn er over de mogelijke plannen die 

er komen in het kader van de bezuinigingen 

die op ons af komen. Zij mogen niet ten koste 

gaan van ons beroepsonderwijs en met name 

niet voor onze leerlingen waarbij het niet 

vanzelf gaat.

Ook heb ik zorgen over de instroom van de 

leerlingen in onze basis beroepsgerichte 

leerwegen. Als je dat optimistisch bekijkt kun 

je zeggen dat onze jongeren steeds slimmer 

worden maar ik ben daar niet zo gerust op. 

Te weinig ouders kiezen voor onderwijs dat 

aansluit op de mogelijkheden en leerstijl van 

hun zoon of dochter. Zij kiezen op grond 

van verkeerde beelden die door de media 

versterkt worden en daarbij onterecht de 

beroepsgerichte leerwegen in de verkeerde 

hoek zet.

Trots

Docenten zijn trots op hun vmbo, zo blijkt uit 

onderzoek van de Stichting Platforms vmbo. 

Docenten, die bekend staan als kritisch, 

geven het vmbo gemiddeld een 7! Zij willen 

wel verbeteringen, maar verbeteringen die 

voortborduren op het stelsel dat in tien jaar 

tijd ontwikkeld is. Ook ouders en leerlingen 

zijn zeer tevreden over het vmbo als ze er van 

binnenuit kennis mee hebben gemaakt.

Mensen die het vmbo kennen zeggen 

niet: ‘Schrap het vmbo’, maar vragen de 

maatschappij: ‘Snap het vmbo (toch eens)!’

Jan van Nierop

Voorzitter Platform vmbo Bouwtechniek

>>> Vervolg van pagina 1
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Alle wedstrijden op vakwedstrijden.nl

Elk jaar voert de werkgroep Communicatie van het Platform onderzoek 

uit onder leerlingen en docenten naar het gebruik en de waardering van 

de voorlichtingsproducten van het Platform. Veel docenten werken aan 

dit onderzoek mee door het invullen van de enquête bij de inschrijving 

voor de Landelijke Dag en het inleveren van de doorstroomenquête. De 

resultaten worden gecombineerd met cijfers van het Cfi en gepubliceerd 

in de jaarlijkse evaluatie. Het rapport is op de site van het Platform 

www.vmbo-bouwtechniek.nl te downloaden.

De belangrijkste conclusies over leerlingen zijn:

-  In 2008/2009 was er een afname van het totale aantal leerlingen in 

het voortgezet onderwijs. De instroomdaling in Bouwtechniek was 

ongeveer gelijk aan de daling van leerlingen in het vmbo, wat relatief 

gezien t.o.v. de andere techniekafdelingen een goede score is. 

-  Veel leerlingen maken de keuze voor Bouwtechniek al aan het begin 

van het vmbo op basis van eigen interesse, doordat ze vinden er goed 

in te zijn en doordat ze familie hebben die in de sector werkzaam is. 

Jongens hebben een positiever beeld dan meisjes van Bouwtechniek. 

Dit is niet verrassend, maar helaas ook niet behulpzaam bij het streven 

naar meer vrouwen in de Bouwtechniek.

-  De stages worden goed gewaardeerd. De opleiding voldoet behoorlijk 

aan de verwachtingen die de leerlingen ervan hebben.

-  Het overgrote deel van de ondervraagde leerlingen in de 3-meting 

kiest voor een vervolgopleiding in Bouwtechniek. Of ze daadwerkelijk 

dit jaar in mbo – bbl zullen instromen, is door de crisis onzekerder 

geworden. In tijden van economische recessie vindt vaak een 

Nederland kan niet zonder goede vakmensen. 

Ter promotie van het vakmanschap en 

het beroepsonderwijs organiseren diverse 

partijen daarom vakwedstrijden in Nederland. 

Eindelijk is er nu één centraal punt waar alle 

vakwedstrijden voor vmbo en mbo te vinden 

zijn: www.vakwedstrijden.nl. Vakwedstrijden.

nl is gericht op jongeren en bedoeld om 

verschuiving van de bbl naar de bol plaats door een gebrek aan 

arbeidsplaatsen.

De belangrijkste conclusies over bouwtechniek voorlichting in het 

vmbo en het lidmaatschap van het Platform zijn:

-  Leerlingen willen graag meer weten over beroepen in de Bouwtechniek, 

hetzelfde geldt voor excursies, stages en gastlessen. 

-  De meeste voorlichtingsproducten voor Bouwtechniek zijn goed 

bekend, worden veel gebruikt en hoog gewaardeerd naar vorm-, 

kleurgebruik en algemene kwaliteit. Wel kan de bekendheid van 

een specifiek aantal producten beter. Over het algemeen missen de 

ondervraagden geen voorlichtingsproducten. 

-  Docenten zien veel voordelen in het lidmaatschap van het Platform 

vmbo Bouwtechniek. De landelijke dag en de regiobijeenkomsten 

zijn van groot belang, maar ook het kunnen kennismaken met nieuwe 

producten, de ondersteuning bij het gebruik en het gratis kunnen 

bestellen van producten. De overkoepelende rol van het Platform in de 

landelijke versterking van Bouwtechniek in het vmbo vindt 97 procent 

belangrijk. 

-  Eenvijfde van de docenten heeft behoefte aan een andere naam voor 

de afdeling, een deel weet dit niet zeker. Als reden wordt vaak gegeven 

dat Bouwtechniek niet de lading dekt of te ouderwets is.

Bovenstaande uitkomsten zullen worden meegenomen in het 

communicatieplan 2010 en vertaald worden in concrete acties. Alles ter 

meerdere instroom en positieve beeldvorming van de Bouwtechniek. 

Evaluatie communicatiemiddelen van het Platform

hen uit te dagen, hun talent te laten zien 

en om te laten zien dat het volgen van een 

beroepsopleiding heel leuk is. Extra handig 

aan vakwedstrijden.nl is dat organiserende 

partijen hun eigen vakwedstrijden kunnen 

aanmelden. Ook kunnen jongeren zich 

opgeven als ze aan één van de wedstrijden 

willen meedoen. Organiseert u dus zelf 

wedstrijden of kent u jongeren die graag aan 

een wedstrijd mee willen doen? Meld dit op 

vakwedstrijden.nl.
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Nieuwsberichten

STAGEMARKT.NL ONLINE 

Beste praktijkopleider 2009 uit Bouw-Houtcluster

Uw mening telt!

Vanaf begin juni is de vernieuwde website 

stagemarkt.nl officieel in gebruik genomen. 

Met Stagemarkt.nl maakt iedere (v)mbo-leerling 

nu zelf de perfecte match met zijn of haar 

toekomstige leerbedrijf. Stagemarkt.nl biedt een 

actuele capaciteit van 400.000 stageplaatsen 

en leerbanen verdeeld over meer dan 190.000 

erkende leerbedrijven. Een site van deze omvang 

en specifiek gericht op (toekomstige) mbo-

leerlingen is uniek in Nederland. Gelijk met de 

introductie van Stagemarkt.nl is een campagne 

gestart om de site bekend te maken bij (v)mbo-

leerlingen. Onder de noemer ‘Wat nou Stage? 

Regel het gewoon zelf!’ brengt de campagne de 

voordelen op allerlei manieren onder de aandacht. 

Naast de kwantiteit staat daarbij de kwaliteit 

centraal. De site biedt namelijk alleen stages aan 

van erkende leerbedrijven. Stagemarkt.nl is een 

interactief platform waar iedereen steeds terecht 

kan voor actuele informatie. Zo moet Stagemarkt.

nl uitgroeien tot de Google onder de stagesites 

en bruikbaar zijn voor zowel leerlingen als 

docenten, decanen, mentoren en leerbedrijven. 

De kenniscentra voor bouwtechniekrichtingen 

(Savantis, SH&M en Fundeon), zorgen zelf 

voor het actueel houden van het bedrijfsprofiel 

van de erkende leerbedrijven. Op de site 

is ook beroepeninformatie te vinden. Via  

www.vmbo-bouwtechniek.nl kan doorgelinkt 

worden naar deze site. 

Jaarlijks reikt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een prijs 

uit voor het Beste leerbedrijf en de Beste praktijkopleider van Nederland. Het 

ministerie doet dit om aandacht te vragen voor de inzet van leerbedrijven 

om jongeren in de praktijk op te leiden. In Nederland bieden ruim 195.000 

Erkende leerbedrijven dagelijks een stageplaats of leerwerkbaan aan aan ruim 

500.000 leerlingen. Trots is het Platform vmbo Bouwtechniek dan ook om te 

kunnen melden dat de prijs voor de Beste praktijkopleider 2009 dit jaar zal 

gaan naar een praktijkopleider uit het Bouw-Houtcluster. De voorgedragen 

praktijkopleiders door de kenniscentra Fundeon, Savantis en Stichting Hout 

& Meubel zijn namelijk alle drie genomineerd voor deze prijs. Reden temeer 

dus om uw contactpersoon bij deze kenniscentra te raadplegen wanneer u op 

zoek bent naar een stageplaats of leerwerkbaan voor uw leerling(en). De prijs 

Zoals u weet hecht het Platform vmbo Bouwtechniek veel waarde aan 

uw mening. We zijn dan ook blij dat het mogelijk is geworden om op 

de website een poll te plaatsen. Een poll is een stelling waaronder een 

aantal antwoorden of meningen staan. U kunt uw antwoord of mening 

aanvinken en dat wordt gelijk verwerkt. Het aantal procenten van elk 

aangevinkt antwoord krijgt u vervolgens op u beeldscherm te zien. U 

weet dus ook wat anderen van de stelling of vraag vinden. We zullen 

op de regiobijeenkomsten aandacht besteden aan de uitkomsten 

van deze polls. Bent u nieuwsgierig geworden? Ga dan gelijk naar 

de website en vul de poll in. De bedoeling is dat er elke 2 weken een 

andere poll op de site komt te staan. En: hebt u een goede vraag, 

waarvan u de mening van de docenten wilt weten, geef dit dan door 

met het contactformulier op de site www.vmbo-bouwtechniek.nl.

De genomineerden voor de Prijs Beste Praktijkopleider 

2009:

•   Bert Sluiman van Broekema Wegenbouw uit Groningen,  

voorgedragen door kenniscentrum Fundeon; 

•  Thuur Crompvoets van 3Dimerce uit Eindhoven,  

voorgedragen door kenniscentrum Savantis;

•  Nico Gerritsen van Teamwork Shoptechniek uit Terborg  

voorgedragen door kenniscentrum SH&M.

zal op 1 februari 2010 worden uitgereikt en gaat naar die opleider, die 

zijn leerlingen het beste inspireert, motiveert en stimuleert. Kijk voor 

meer informatie ook op www.besteleerbedrijf.nl.
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In het verleden kwam vanuit verschillende 

hoeken de vraag naar een cursus die 

leerlingen op het vmbo de belangrijkste 

aspecten van veiligheid leert als basisvariant 

op VCA. Daarom heeft het Platform vmbo 

Bouwtechniek in 2008 de digitale cursus 

‘Basisveiligheid’ uitgebracht. Het interactieve 

lespakket bestaat uit 9 hoofdstukken die 

onder andere ingaan op werken op hoogte, 

gevaarlijke stoffen en PBM’s, Arbowet, 

elektriciteit en brand- en explosiegevaar.

VVBA-logo op certificaat

In Twente hebben de opleidingsbedrijven 

VVBA regio Almelo en SSB regio 

Twente (opleidingsbedrijf voor de bouw) 

kennisgemaakt met het product. VVBA-

directeur Robert Herman zegt het een goede 

zaak te vinden dat basisveiligheid een 

belangrijk onderdeel van het lesprogramma 

wordt; zij onderstrepen het belang met 

het opnemen van het VVBA-logo op de 

certificaten.

Uitreiking

Alle leerlingen van het Pius X College 

afdeling Bouwtechniek hebben de cursus 

inmiddels doorlopen en de toets met goed 

resultaat afgerond. Op 7 oktober kregen zij 

hun felbegeerde certificaat uitgereikt. Bij de 

uitreiking gaf Pieter van Schilt, directeur van 

Pius X-locatie Van Renneslaan, aan erg blij 

Uit de regio

te zijn met het initiatief van de bouwtechniek 

docent Harrie Kemerink op Schiphorst. 

‘Harry heeft met de cursus Basisveiligheid 

een koppeling gelegd met het bedrijfsleven; 

op deze wijze worden leerlingen optimaal 

voorbereid op beroepen in de bouw.’ 

Voorsprong

‘Ook het ROC heeft hier baat bij, leerlingen 

komen tenslotte binnen met een voorsprong’, 

aldus Rob Hazelhoff van het ROC van Twente. 

‘Datzelfde gaat op voor de bedrijven die 

jongeren kunnen aannemen die al belangrijke 

basiskennis over veiligheid in de bouw 

bezitten. Voorbereidend onderwijs kun je hier 

heel letterlijk nemen. Er is echt afstemming 

op elkaar, we houden elkaar goed op de 

hoogte. Een mooi begin van een vruchtbare 

samenwerking.’

Op 7 oktober jl. hebben de vmbo-leerlingen Bouwtechniek van het Pius X College in Almelo het certificaat ‘Basisveiligheid’ ont-

vangen. De certificaten zijn een concreet bewijs van een vruchtbare samenwerking tussen Pius X, ROC van Twente en de Vereni-

ging Vakopleiding Bouwberoepen Almelo en omstreken (VVBA). 

Partijen Twente werken samen aan Basisveiligheid

Basisveiligheid als internetversie

In het najaar van 2008 heeft het 

Platform de cursus Basisveiligheid op 

CD onder alle lidscholen verspreid. 

Daarin gekoppeld is een eindtoets die 

via de Toetsenbank door leerlingen 

gemaakt kan worden met als resultaat 

een certificaat. Nadat we in het begin 

tegen verschillende installatieproblemen 

aanliepen, is dat door Cor de Ridder voor 

zover mogelijk op de individuele scholen 

verholpen en is een nieuwe installer 

gemaakt. De installatie liet echter nog 

steeds te wensen over. Vanaf de start 

is gezocht naar mogelijkheden om er 

een internetversie van te maken. Het is 

van groot belang dat alle leerlingen die 

in de afdeling (Bouw)techniek onderwijs 

volgen, bewust en met de juiste compe-

tenties leren om tijdens en na hun 

opleiding veilig te kunnen werken. 

Maar ook de verantwoordelijkheid 

nemen om voor hun eigen welzijn, de 

omgeving en het milieu de opgedane 

kennis in de praktijk te brengen. Dat 

basisveiligheid ook van groot belang 

is voor het bedrijfsleven blijkt wel uit 

de samenwerking in de regio Almelo 

en Twente. Door de vele positieve 

reacties over het lesmateriaal en de 

schoolgebonden certificaten zijn er 

binnen het Platform middelen vrijgemaakt 

om een internetversie te ontwikkelen. 

Met enige trots kunnen wij u mededelen 

dat wij opdracht hebben gegeven om 

de internetversie te ontwikkelen. We 

verwachten dat deze in het voorjaar 

van 2010 beschikbaar is. Op de website 

www.vmbo-bouwtechniek.nl houden 

we u op de hoogte gehouden van de 

beschikbaarheid.
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Eigentijds lesmateriaal ontwikkeld door Savantis, vmbo-scholen en CIBAP

Aanvraag verlenging pilot Infra op het vmbo

De eerste tienduizend exemplaren van het 

boekwerk ‘Schilderen geeft je toekomst kleur’ 

zijn inmiddels gedrukt. Als aanvulling op de 

PSO-map hebben veel exemplaren via de regio-

coördinatoren en docenten dit najaar hun weg 

naar de lidscholen gevonden. Vanwege schaal-

vergroting en noodlijdende schilderafdelingen, 

is het schilderen bij veel scholen opgegaan in 

de bouwafdelingen. Van een spontane instroom 

in de schildersbranche is daarom geen sprake 

meer. Jongeren die affiniteit hebben met schilde-

ren willen we daarom op een aparte manier met 

dit instroominitiatief benaderen. Uit onderzoek 

blijkt dat jongeren ontvankelijker voor het vak 

zijn als je schilderen leuk en eigentijds aanbiedt. 

Dit kan door bijvoorbeeld decoratie, restauratie, 

interieurafwerking en onderhoud in het lesma-

Medio 2007 is de pilot ‘Infra op het vmbo’ 

met goedkeuring van het ministerie van 

OCW van start gegaan. Nadat in juni 2009 

de eerste elf vmbo leerlingen het diploma 

infra hebben gehaald zijn dit schooljaar 

ongeveer dertig leerlingen op tien scholen 

aan hun opleiding bezig. In de afgelopen 

twee jaar is hard gewerkt aan het maken van 

de leermiddelen, het aanbieden van het cspe, 

deskundigheidsbevordering van docenten en 

het ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen.

Zowel leerlingen, docenten als bedrijfsleven 

zijn erg enthousiast over de leermiddelen die 

ontwikkeld zijn. De communicatiemiddelen, 

zoals posters, flyers en film, zullen bij de 

komende voorlichtingsrondes samen met de 

enthousiaste verhalen van betrokken docenten 

nieuwe leerlingen naar de afdeling lokken. In 

de eerste helft van 2010 worden additionele 

producten ontwikkeld. Te denken valt aan 

moduletoetsen, een starterspakket, een training 

voor docenten en natuurlijk het cspe 2010. 

Van elf naar dertig leerlingen is weliswaar 

procentueel een forse stijging, maar deze 

aantallen zijn onvoldoende om aan te tonen dat 

Infra als differentiatie officieel ingevoerd moet 

gaan worden op het vmbo. Daarom hebben 

het Platform vmbo Bouwtechniek, Fundeon en 

Bouwend Nederland het initiatief genomen om 

een aanvraag in te dienen voor verlenging van de 

 Van de kenniscentra

teriaal op te nemen. Het is juist nu belangrijk 

te investeren in deze doelgroep die over twee 

jaar op de markt komt, een moment (volgens 

het EIB) dat we een inhaalslag maken met onze 

aanwas. Het is belangrijk dat nu te doen omdat 

over twee jaar, door de toenemende vraag, naar 

verwachting geen jongere meer te krijgen is. 

Het lesboek ‘Schilderen geeft je toekomst kleur’ 

is tegen kostprijs à € 3,- te bestellen via de web-

shop op de site van Savantis.

pilot naar 2012. De nadruk in het bijbehorende 

projectplan ligt op de werving van scholen en 

leerlingen.

Inmiddels heeft vmbo het Gilde College in 

Gorinchem aangegeven grote belangstelling te 

hebben om met ingang van schooljaar 2010 – 

2011 Infra aan te gaan bieden binnen hun afdeling 

INFRA
werk mee aan verb ind ingen

Bouwtechniek. Mocht u ook geïnteresseerd 

zijn om Infra op uw vmbo aan te gaan bieden, 

neem dan contact op met het Platform vmbo 

Bouwtechniek of het regiokantoor van Fundeon. 

Zij kunnen samen met Bouwend Nederland en 

de opleidingsbedrijven ondersteuning bieden 

die nodig is om ook op uw school de vmbo 

differentiatie Infra in te voeren. 
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SH&M en partners gezamenlijk op weg naar voldoende instroom.

Scholieren richten Mobiel Loket in

Mbo en vmbo op SH&M Praktijkleerdag 2009 
Tijdens de praktijkleerdag van 19 november 

jl. werd het motto ‘laat de kennis rollen!’ 

veelvuldig toegepast door de ruim 100 

bezoekers. Deze hoge opkomst werd 

vertegenwoordigd door de vmbo-scholen 

met fijnhoutbewerken,het mbo en een aantal 

samenwerkingsverbanden. Het thema van 

de dag, de samenhang tussen theorie en 

praktijk in het beroepsonderwijs, werd goed 

ontvangen en kwam in alle onderdelen van 

het afwisselende programma terug. 

Mbo leerlingen van het Samenwerkingsverband Noord Nederland hebben een bus ingericht die, 

met informatie over scholingsmogelijkheden, als Mobiel Loket door Friesland rijdt. Voor informatie:  

www.leerwerkloketfryslan.nl.

SH&M werkt samen met scholen en bran-

cheverenigingen aan voldoende instroom 

van leerlingen voor de hout- en meubelop-

leidingen. Want ook in de toekomst blijft er 

behoefte aan goed opgeleide vakmensen. 

Om de instroombevordering te verbeteren 

heeft SH&M het initiatief genomen tot een 

miniconferentie instroombevordering. Op 

4 november jl. kwamen hiervoor vertegen-

woordigers van scholingsfondsen, mbo- en 

vmbo-scholen, samenwerkingsverbanden 

en SH&M bij elkaar. Onder leiding van Paul 

Sikkema, dé deskundige in jongerencommu-

nicatie, werden ideeën besproken die eerder 

waren vastgesteld in kleinschalige brain-

 Van de kenniscentra

Zo werden de bezoekers zelf even leerling 

bij het invullen van de praktijkopdracht 

bij leerbedrijf (bowlingbaan) ’t Heem. Op 

de tandem gingen ze op pad naar een 

competentiegerichte theorie- en praktijkles 

bowlen. Deze werd gegeven door een 

officiële bowlinginstructeur. Ook gingen ze 

een dagdeel naar school. Met de Deltion-

bus werden ze naar de nieuwgebouwde 

school in Zwolle vervoerd. Daar kregen alle 

aanwezigen een uitgebreide rondleiding 

en konden ze aan het werk met collega’s 

in het praktijklokaal. Op deze manier werd 

kennis gedeeld op een actieve manier. Naast 

de bezoeken volgden de aanwezigen ook 

workshops in restaurant De Franse School 

in Hattem. Vanzelfsprekend werd dit op een 

manier gedaan die past bij competentiegericht 

onderwijs. Geen aanschouwelijk onderwijs 

maar met betrokkenheid en interactie tussen 

de leerlingen en de coach/begeleider. Er 

was keuze uit drie workshops: doorstroom 

van vmbo fijnhoutbewerken naar mbo, 

kwaliteitszorg rond praktijkleren en over 

de beroepstaak meubelmaker / (scheeps)

interieur- bouwer. De SH&M Praktijkleerdag 

2009 was een zeer geslaagde, gezellige en 

informatieve dag. SH&M kijkt, net als de 

bezoekers van 19 november, uit naar de 

Praktijkleerdag van 2010 en hopelijk is het 

vmbo dan nóg beter vertegenwoordigd!

stormsessies met vertegenwoordigers van 

scholen en bedrijven. In een positieve sfeer 

werd besproken dat er meer en structureler 

samengewerkt moet worden om jongeren 

goed te bereiken. Belangen van de verschil-

lende partijen bleken soms uiteen te lopen, 

maar de discussie bracht partijen ook bij 

elkaar. Als vervolg op deze interessante dag 

gaat SH&M met een aantal vertegenwoordi-

gers van de aanwezige partijen aan de slag 

om de gemaakte voornemens om te zetten 

in een concreet projectvoorstel. Zo zijn we 

weer een stap dichterbij om de hout- en 

meubelbranche meer bekendheid en popu-

lariteit te geven onder jongeren! Neem voor 

meer informatie over dit onderwerp contact 

op met Erik Bosma: e.bosma@shm.nl. 

6 7



8

vmbo bouwtechniek nieuws - nr. 7, juni 2004

“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 vmbo-scholen met een afdeling Bouw-
techniek, alsmede samenwerkingsverbanden, 
roc’s en andere belangstellenden op het gebied 
van vmbo-bouwtechniek.

Het Platform vmbo Bouwtechniek is een 
onafhankelijke commissie die als doel heeft 
ge-sprekspartner 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 bve-veld.

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 499303
F 0341 499499
E platform@vmbo-bouwtechniek.nl
I www.vmbo-bouwtechniek.nl 

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

Vormgeving:
Stracx | Reclame Adviesbureau, Zwolle

Foto’s:
Albert Kreijns, Marc van Zanten, Erik Bosma, 
Cor de Ridder. 

Druk:
Veldwijk - van Loon Grafische Bedrijven B.V. 
Waddinxveen

Regio Datum Plaats van bijeenkomst

Regio 1

Regiocoördinator: Albert Blankesteijn

Tel: (06) 27 27 74 89

a.blankesteijn@vmbo-bouwtechniek.nl

20 Januari 2010 SCM Group Nederland

Soldaatweg 2                                          

1521 RL Wormerveer   

Tel: 075-6478478

Contactpersoon: Dhr W.Reijm

Regio 2

Regiocoördinator: Willem de Pagter

Tel: (0118) 61 65 35

w.depagter@vmbo-bouwtechniek.nl

3 Februari 2010 De Groot Houtbewerkingmachines

Vinkenveld 3

5249JN ROSMALEN

073-5471300

Contactpersoon: Dhr. G.J. van Iersel

Regio 3

Regiocoördinator: Johan Oost

Tel: (06) 46 33 34 30

j.oost@vmbo-bouwtechniek.nl

27 Januari 2010 Timmerfabriek Salland BV 

Handelsweg 39

8152 BN LEMELERVELD

0572-382680

Contactpersoon: Dhr. G. Harmsen

Regio 4

Regiocoördinator: Albert Kreijns

Tel: (0318) 51 68 32

a.kreijns@vmbo-bouwtechniek.nl

27 Januari 2010 Timmerfabriek Salland BV 

Handelsweg 39

8152 BN LEMELERVELD

0572-382680

Contactpersoon: Dhr. G. Harmsen

Regio 5

Regiocoördinator: Eric-Jan Bakers

Tel: (06) 25558078

e.bakers@vmbo-bouwtechniek.nl

3 Februari 2010 De Groot Houtbewerkingmachines

Vinkenveld 3

5249JN ROSMALEN

073-5471300

Contactpersoon: Dhr. G.J. van Iersel

Regiobijeenkomstenoverzicht

Ook in 2010 vinden er natuurlijk weer regiobijeenkomsten plaats. Hieronder in de tabel vindt u 

de data van de regiobijeenkomsten in het voorjaar van 2010. 

Regiobijeenkomsten
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