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Het interview met de minister van Onderwijs, Maria van der Hoeven, 

zette de toon: “kom in het geweer en laat zien dat je als Bouwtech-

niekdocent trots kunt zijn op het verantwoordelijke werk dat je doet!” 

Geïnteresseerde leden van het Platform kunnen de DVD met het 

interview aanvragen via de website (www.vmbo-bouwtechniek.nl). 

Zij daagde Elco Brinkman (voorzitter Bouwend Nederland) uit 

om vooral door te zetten in de samenwerking tussen onderwijs en 

bedrijfstak. Brinkman onderschreef  deze oproep met de uitspraak: 

“elke dag komen uw leerlingen in aanraking met mijn leden. En dat 

is maar goed ook! Zonder dat contact en uw inspanning zal onze 

sector vastlopen”. De uitspraak: “dit Platform heeft een voorbeeld-

functie in vmbo-land op landelijk niveau” nemen we mee in het 

uitbouwen van de Landelijke Taskforce en de regionale invulling 

ervan. Bouwend Nederland 

is de stellige overtuiging 

toegedaan dat het Actieplan, 

dat eind 2005 aan de minis-

ter is aangeboden, nu zijn 

beslag moet gaan krijgen in 

samenwerking tussen alle 

partijen. Anderen sluiten 

zich hier graag bij aan: de 

Koninklijke Nederlandse 

Baksteenindustrie zet zich 

Van de redactie

Met een opkomst van meer dan 500 bezoekers kan de organisatie van de Landelijke Dag op 7 juni van dit jaar, terugkijken op een 

geslaagde dag. Niet alleen kwantitatief, ook kwalitatief stroomde het programma door van de start (toen even zonder stroom, maar 

met stomende speakers) tot aan het einde. De taartjes van SH&M om te “vieren” dat de differentiatie fijnhout een feit is, de 6000 

afgeschoten patronen bij klein kaliber schieten, de goed bezochte workshops (gemiddeld 40 personen bezochten de 11 inhoudelijke 

bijeenkomsten), de aanwezigheid van ROC-docenten en medewerkers van de kenniscentra in het BouwHout cluster: het maakte de dag 

veelzijdig en compleet. Alle volledige presentaties van de workshops kunt u terugvinden op de website (www.vmbo-bouwtechniek.nl). 

Ook kunt u op de website van een zevental workshops een korte terugblik vinden. Evenals de persoonlijke verslaglegging van beide 

prijswinnaars: Wim Mulder uit Middelburg die de DVD-speler voor zijn school won en Bert van der Sluis die een weekendje actief in 

Biddinghuizen mocht ontvangen.

Geslaagde Landelijke Dag 
Platform vmbo Bouwtechniek

Oktober 2006 Platform voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs bouwtechniek
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Deze Nieuwsbrief leidt de lezer langs de vele positieve initiatieven in wereld van vmbo Bouwtechniek. De terugblik op de landelijke 
dag is vooral op de website terug te lezen, maar een paar sfeerbeelden willen wij u niet onthouden. Wij wijzen u graag op het onder-
zoeksverslag van diverse metingen die in het afgelopen schooljaar zijn uitgevoerd. In het kader van communicatie met, door en voor 
docenten en leerlingen Bouwtechniek, vindt u de resultaten op de website. Het Platform doet zijn voordeel met de uitkomsten van deze 
onderzoeken. Met dank aan de enthousiaste medewerking van docenten en andere betrokkenen uit het veld!

In dit nummer o.a.:
Geslaagde Landelijke Dag  

Platform vmbo Bouwtechniek

Van de voorzitter

Onderwijs en Bouw: 
www.vmbo-bouwtechniek.nl iets voor jou!

Nieuwsberichten

Taskforce zet zich in voor 
Bouwend Nederland en vmbo

Kenniscentra

Project doorstroom

Van de werkgroep Communicatie 
Platform vmbo Bouwtechniek

Uit de regio

Regiobijeenkomsten
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in om leerlingen van het basisonderwijs tot ver in de beroepsoplei-

ding, de betrokkenheid van de toeleverende industrie te laten zien 

en beleven. Het boekje “het geheim van de baksteen” dat op 7 juni 

werd aangeboden, is hiervan een voorbeeld.

vervolg van pagina 1

Over die problematiek, de vergroting van 

de instroom in de (Bouw) techniek, gaan 

we ons als Platformcommissie de komende 

maanden ons over buigen. Welke visie heb-

ben we daar op, niet alleen voor volgend 

jaar maar ook voor de langere termijn. 

Welke kant gaat het op met de bouw en hoe 

kunnen we daar op inspelen? Welke part-

ners hebben we daar voor nodig en welke 

rol spelen die? Allemaal vragen die de com-

missie het komende halfjaar zal proberen 

te beantwoorden en waarop we natuurlijk 

bij jullie, bij onze mensen terug komen.  

Het moet uiteindelijk resulteren in een 

visie op de toekomst in de (bouw) techniek 

op grond waarvan wij ons beleid en dus 

onze acties verder vorm geven.

Voor mij is wel duidelijk dat het geen 

geïsoleerd probleem van Bouwtechniek is, 

maar een probleem dat geldt voor de sector 

Techniek. Wij zullen ons dan ook coöpe-

ratief blijven opstellen voor samenwerking 

met de andere Platforms Techniek om zoveel 

mogelijk samen dit probleem op te lossen. 

Dit gebeurt ook al in de Stichting Platform 

Voorzitters (SPV) waar wij deel van uit 

maken. Oplossingen zijn niet gemakkelijk 

en ook niet zomaar voor het hele land op 

dezelfde manier te ontwikkelen.

Een ander zeer belangrijk onderwerp van 

het komende jaar is de aansluiting van onze 

schoolsoort op het vervolg (VMBO – MBO). 

In de  regiobijeenkomsten zal hier opnieuw 

Een nieuw jaar, een nieuwe start, uitgerust van vakantie terug of juist niet. Voor uw 

voorzitter is het een echte nieuwe start omdat ik na de vakantie op een andere school 

gestart ben. Nieuwe mensen, nieuwe omgeving (maar wel in Limburg) en daarnaast 

natuurlijk ook de vertrouwde zaken van het VMBO. Bouwen blijft bouwen, leerlingen 

zijn en blijven leerlingen en ook op de nieuwe school is de instroom van leerlingen in de 

Techniek niet vanzelfsprekend. Er moet veel energie in gestoken worden om jongeren 

te overtuigen dat een opleiding in de Techniek (en dus ook bouwtechniek) een mooie 

toekomst mogelijk maakt.

aandacht voor zijn (samen  met het MBO). 

Deze bijeenkomsten hoef ik bijna niet meer 

aan te bevelen want zij zijn altijd van een 

hoge kwaliteit. Daar gebeurt het werk van 

ons platform. Jullie horen daar van ons en 

wij horen daar van jullie wat er speelt. 

Belangrijker kan bijna niet. 

Een nieuw jaar, een nieuwe start, ik heb 

er veel zin, ik hoop u ook. Veel succes 

toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Jan van Nierop

Voorzitter Platform vmbo Bouwtechniek
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Van de voorzitter

En dag van ontmoeting, met vrienden, (oud-)collega’s, medewerkers 

in het veld, maar ook met experts! De traditie van de Landelijke 

Dag zal zeker voortgezet worden! Dank voor aller inzet, dank voor 

uw aanwezigheid en graag tot ziens in 2007. 

NB: een oproep aan degene die zó trots is op het logo van het 

Platform vmbo Bouwtechniek dat  hij/zij één van die prachtige 

vlaggen meenam vanuit Biddinghuizen: hang de vlag uit op school, 

maak een foto en stuur die op naar de redactie. Dan kunnen we die 

én de rekening presenteren!



2 �

vmbo bouwtechniek nieuws - nr. 12, oktober 2006

Daarnaast gaan we de komende tijd veel aandacht besteden aan de 

leerlingenpagina’s. Sinds kort is het nieuwe spel “is de bouw wat voor 

jou” actief. Aan de hand van een tiental vragen kunnen leerlingen op een 

speelse wijze zien of de bouw hen aanspreekt. In september worden de beroepen 

die voorheen op www.bouwberoepen.nl te vinden waren op de website geplaatst. 

We plaatsen ook graag meer informatie over scholen op de website. Een voorbeeld hiervan is 

het item “Klas Actief”: iedere maand wordt een andere bouwklas in de schijnwerpers gezet. 

Verder heeft iedere school met een afdeling Bouwtechniek de mogelijkheid om een korte tekst 

en link naar de school op de website te plaatsen. Kijk voor een voorbeeld op de website 

onder leerlingen en dan de button scholenoverzicht. Met het reactieformulier kan uw school 

hier ook staan: geef uw school op met link naar de website en een korte omschrijving.

Op de site is verder onder ander informatie te vinden over de producten en projecten, te 

downloaden documenten (zoals het examenprogramma), een agenda en de mogelijkheid 

om met het contactformulier vragen te stellen, producten te bestellen of opmerkingen te 

plaatsen. Kortom: een site vóór en dóór het Platform en alle geïnteresseerden in Bouw-

techniek en onderwijs.

De website van het Platform vmbo Bouw-

techniek is sinds 1 februari in de lucht. 

Met name de pagina’s voor docenten wer-

den het afgelopen half jaar frequent van 

nieuwe informatie voorzien. Inschrijving 

en daarna informatie van de workshops 

op de Landelijke Dag, nieuws en de 

agenda zijn onderdelen die de actualiteit 

nauw volgden en zullen blijven volgen. 

Onderwijs en Bouw:
www.vmbo-bouwtechniek voor jou!
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Nieuwsberichten
Nieuwe examenprogramma’s vmbo

Er komen nieuwe examenprogramma’s 

vmbo, soms spreekt men van update, 

PEP of globalisering. Realiteit is dat er 

gewerkt wordt aan een beperkte bijstel-

ling van de examenprogramma’s vmbo.

De bijstelling van de examenprogramma’s 

is een van de acties naar aanleiding van 

Koers VO. “Er komt meer ruimte voor 

scholen om – bij gelijkblijvend niveau – het 

onderwijs vorm te geven door een nieuwe 

balans tussen centraal examen en school-

examen neer te zetten. De eindtermen 

zullen minder gedetailleerd en op hoofd-

lijnen geformuleerd worden….”

Wat is en gaat er gebeuren?
In de eerste helft van 2006 is gewerkt aan 

de syllabi voor het centrale examendeel. 

Ze liggen voor u ter inzage op 

http://www.cevo.nl. Ook de globale 

examenprogramma’s zijn al in een concept 

versie klaar en na de zomer neemt de SLO 

de ontwikkeling van handreikingen over het 

school examendeel op. 

Wat is het beoogde resultaat?
Binnen de huidige eindtermen worden nu de 

programma’s op hoofdlijnen geformuleerd. 

De programma’s scheppen nieuwe vrijheden 

en mogelijkheden en gaan per 1 augustus 

2007 in. In de periode vanaf januari 2007 

vindt de verspreiding plaats en worden 

scholen voorgelicht over de mogelijkheden 

die de nieuwe programma’s bieden. Scholen 

kunnen die mogelijkheden vanaf 1 augustus 

2007 in het derde leerjaar gaan realiseren.

Wat volgt er nog later?
Omdat er op dit moment nog te weinig duide-

lijkheid is over de nieuwe competentiegerichte 

kwalificatiestructuur voor de BVE, is de keuze 

gemaakt om nu een beperkte bijstelling van de 

examenprogramma’s te doen. De verwachting 

is dat de resultaten van de huidige ontwikke-

ling het eenvoudiger maken om in een volgend 

stadium tot de programmatische afstemming 

te komen tussen vmbo en vervolgonderwijs 

in de beroepskolom. Meer informatie over de 

examenprogramma’s zijn in de loop van de 

zomer te vinden zijn op www.vmbo-plein.nl.

Wim Kluvers

( Leerplanontwikkelaar bij Stichting Leerplan- 

ontwikkeling te Enschede en adviseur van 

het Platform vmbo Bouwtechniek)

Samen Bouwen

‘Mijn” docenten Bouwtechniek van het 

Hooghuislyceum locatie zuid te Oss, bezoe-

ken jaarlijks de docentendag van het Platform 

vmbo Bouwtechniek, zo ook 07-06-07 in Bid-

dinghuizen. Naast workshops gaven diverse 

sprekers hun mening over het Bouwtechniek-

onderwijs in het VMBO, waarbij een goede 

doorstoom vanaf het primair onderwijs tot in 

de bedrijfstak uitgangspunt was. Bij ons op 

school staat “doen, waar je goed in bent”, het 

ontplooien van talenten, hoog in het vaandel. 

Leerlingen van de onderbouw worden in hun 

sectorkeuze bij PSO geholpen door leerlingen 

van de bovenbouw. Leren van en met elkaar! 

Een mooie manier om mede vorm te geven 

aan onze opvoedende taak. Gelukkig kunnen 

lees verder op pagina 4
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Het leermiddel Kader! verwijst naar de 

theorie in Fundament van EPN en Bouwen 

op Niveau van ThiemeMeulenhoff. Vorig 

jaar heeft ThiemeMeulenhoff nieuwe boeken 

voor Bouwen op Niveau uitgegeven (uitgave 

2005, blauwgroene kaft) en is de digitale 

methode Bouw Totaal uitgebreid naar kader. 

Het Platform heeft haar leermiddel Kader! 

nu voorzien van verwijzingen naar deze 

nieuwe leermiddelen. Op de regiobijeen-

komsten in het najaar is de CD van Kader! 

met de nieuwe verwijzingen voor alle bij het 

Platform aangesloten scholen gratis beschik-

baar. Wilt u eerder over deze CD beschikken 

stuur dan een mail naar KBL@vmbo-plat-

form.nl met vermelding van adresgegevens 

en verzoek om Kader! CD versie 2.0.0.

we een lichte groei van het leerlingenaantal 

constateren. Dat willen we graag zo houden, 

zeker ook omdat de vergrijzing in de bouw 

groot is en de werkgelegenheid voor goed 

opgeleide jonge mensen dus gewaarborgd is.

We moeten samen bouwen aan het VMBO en 

de doorstroom van VMBO naar MBO vorm 

geven, met een warme overdracht. Daarom 

vind ik het van groot belang dat alle bouw-

docenten deelnemen aan de Landelijke Dag, 

om zich onder te dompelen in informatie, 

brengen en halen en uitwisselen met collegae. 

“We zijn tot elkaar veroordeeld, in de 

positieve zin van het woord” sprak de heer 

Brinkman op 7 juni, “zoals in een mooie 

relatie”. “Een goede relatie geef je SAMEN 

vorm en samenwerken loont”.

Het imago van de Bouw is helaas niet posi-

tief. Docenten Bouwtechniek spelen hierin 

ook een grote rol. Ik weet zeker dat “de 

mijne” hier een positieve bijdrage aan kunnen 

leveren. Wij zijn trots op onze afdeling en op 

onze leerlingen. Volgend jaar zijn we er graag 

weer bij, leerzaam en ook gezellig om een 

keer zó met je werk bezig te kunnen zijn.

Annemieke van der  Meer

Teamleider Bouw Hooghuislyceum Oss.

Vooraankondiging 55e Nationale
Metsel- en Voegwedstrijden

Op initiatief van de Nederlandse baksteen-

industrie vindt sinds 1952 het Nationale 

kampioenschap Metselen plaats. Sinds 2002 

is hier het Nationale Voegkampioenschap 

aan toegevoegd. De regionale voorronden 

van de 55e Nationale wedstrijd in het Met-

selen met Baksteen en het Voegen van Bak-

steen-metselwerk wedstrijden zullen in 2007 

in week 11, van 12-16 maart 2007 plaats- 

vinden. De locaties zijn nog niet bekend. 

Uit de voorronden worden door een vakjury 

kandidaten geselecteerd die tijdens de lande-

lijke finaleweek een blijvend werkstuk zullen 

metselen. De finale van de Voegwedstrijd 

bestaat uit het voegen van het blijvende  

werkstuk. Dit gebeurt door leerling-voegers 

van de NSPV opleiding te Boxtel. De finale-

week staat gepland voor week 16, 16-20 april 

2007. De finale vindt plaats in de wijk Visveld 

in Lent Oost bij Nijmegen.

De wedstrijden worden georganiseerd door 

brancheorganisatie KNB, in nauwe samen-

werking met de organisaties van metsel- en 

voegbedrijven (AVM en VMV) en de 

scholingsinstellingen Fundeon, de samen-

werkingsverbanden in de bouw en de vmbo 

opleidingen Bouwtechniek.

De heer Speelman

Kader! Leermiddel 
voor nieuwe methode 
ThiemeMeulenhoff

Taskforce zet zich in voor 
Bouwend Nederland en vmbo
Bouwend Nederland heeft eind 2005 een actieplan aangeboden. En niet zomaar want als 

“afnemers” van vmbo-leerlingen, hetzij via stages of via vervolgopleidingen, weten zij waar de 

knelpunten liggen. Die zijn benoemd in het actieplan en daar wordt in “partnership” tussen 

Bouwend Nederland (als werkgeversorganisatie), Fundeon (als bedrijfstakorganisatie) en het 

Platform vmbo Bouwtechniek (als gewaardeerde speler in het vmbo-veld) werk van gemaakt.

Tijdens de Landelijke Dag werd namens Bouwend Nederland een workshop verzorgd om de 

opzet van het Actieplan met Bouwtechniekdocenten te bespreken.

Landelijk zijn doelstellingen vastgesteld, waarbij het primaat en de uitvoering de verantwoordelijk-

heid van de regionale partijen is. Omdat dáár de uitvoerende partijen elkaar (wel of niet) treffen. 

Het volledige artikel kunt u vinden op www.vmbo-bouwtechniek.nl

De WetenWeek 2006 vindt plaats in de 

herfstvakantie van 18 tot en met 25 oktober. 

In de WetenWeek kunnen jong en oud op 

een laagdrempelige manier kennismaken met 

de fascinerende wereld van wetenschap en 

techniek. Het thema van dit jaar is “Gebruik 

je energie”.

Go Infra heeft met het Platform vmbo Bouw-

techniek en Bureau TOP op zaterdag 

21 oktober een unieke activiteit georganiseerd. 

In het kader van de WetenWeek is de Bobslee 

Startbaan op het terrein van Fundeon in 

Harderwijk opengesteld voor bezoekers van 

jong tot oud. Iedereen kan gratis gebruik 

maken van de unieke mogelijkheid om onder 

leiding van de sporters van de Olympische 

Winterspelen de energie te gebruiken bij een 

eigen Bobslee start! En: iedere deelnemer 

ontvangt een foto!

Je eigen Bobslee start is het hoogtepunt van 

de activiteiten in Harderwijk! Maar uiteraard 

is dat niet alles. In het voorlichtingscentrum 

Bouw en Infra in Harderwijk worden door 

de deelnemende kenniscentra verschillende 

activiteiten aangeboden, waaraan iedereen 

gratis mee kan doen. En daarbij is het uitgangs-

punt om zelf actief te zijn. Door mee te doen 

aan de activiteiten is bovendien een mooie 

prijs te winnen!

Start de Bobslee op 21 oktober en maak kennis 

met de fascinerende wereld van techniek

Maak je eigen Bobsleestart in de WetenWeek

vervolg van pagina 3
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Savantis start wervingscampagne 
door tekort aan vakmensen.

Als gevolg van de toenemende vergrijzing, 

daling van het aantal leerlingen en hoge 

uitstroom van personeel dreigt in de Afbouw-

sector een fors tekort aan vakmensen en 

groeit de vraag naar vakbekwame Stukadoors, 

Dekvloerenleggers en Monteurs systeem-

wanden en -plafonds. Bedrijven zitten te 

springen om nieuwe vakmensen. Om op 

korte termijn over voldoende gekwalificeerde 

medewerkers te kunnen beschikken is een 

landelijke wervingscampagne gestart. Doel 

is voldoende gemotiveerde en geschikte 

mensen te werven. Er zijn voldoende 

opleidingsplaatsen, nu de leerlingen nog!

Van de Kenniscentra in 
de Bouw- en Hout Cluster

Gezocht! Collega’s die 
van aanpakken weten!

Op 7 juni tijdens de Landelijke dag heeft 

Savantis het startsein gegeven voor een 

landelijke wervingscampagne voor nieuwe 

leerlingen in de Afbouwsector. Doel 

van de campagne is in te spelen op het 

verwachte tekort aan vakmensen in de 

sector. De Bouwtechniekdocenten hebben 

posters, flyers en informatie ontvangen 

om de mogelijkheden in de Afbouwsector 

onder de aandacht te brengen van (vooral 

vierdejaars) leerlingen. Dit is een unieke 

kans voor jongeren: werken en leren en 

nog verdienen ook! De Afbouw is op 

zoek naar aankomende collega’s die van 

aanpakken weten en die bereid zijn via 

een combinatie van werken en leren het 

vakdiploma te halen. 

Mocht u de informatie niet ontvangen 

hebben, of u ben geïnteresseerd in de 

mogelijkheden, dan kunt u contact 

opnemen met Peter van den Broek via 

telefoonnummer 06-53 99 43 40 of per 

e-mailadres p.vandenbroek@savantis.nl.

In het lopende kalenderjaar wordt door 

de overkoepelende Stichting Platforms 

vmbo een project uitgevoerd dat gericht 

is op de vermindering van de uitval in het 

mbo onderwijs. Dat lijkt een beetje een 

tegenspraak: vermindering uitval MBO 

door subsidie aan VMBO. Toch heeft het 

veel met elkaar te maken. Onderzoeken 

laten zien dat de uitval op het mbo onder 

andere veroorzaakt wordt door een slechte 

aansluiting tussen vmbo en mbo. En daar 

komt het vmbo in beeld. 

Contacten met mbo
Om te zien hoe het bij Bouwtechniek met 

de aansluiting gesteld is, heeft het Platform 

op de regiobijeenkomsten in het voorjaar 

van 2006 een onderzoek gehouden over de 

doorstroom en contacten tussen vmbo en 

mbo. Uit het onderzoek en de gesprekken 

met docenten blijkt dat er 4 groepen zijn: 

scholen waar de contacten goed verlopen, 

docenten die teleurgesteld zijn over de vele 

pogingen die op niets uitlopen, docenten die 

er geen energie in willen steken en docenten 

die graag meer contact zouden willen heb-

ben met collega docenten op mbo scholen.

Op de regiobijeenkomsten in het najaar 

wordt aandacht besteed aan het mbo én aan 

het vmbo. Voor deze regiobijeenkomsten 

worden ook mbo docenten persoonlijk 

uitgenodigd. In de uitnodiging voor de 

regiobijeenkomsten die u apart krijgt vragen 

we daarbij uw hulp.

Regiobijeenkomsten
Het mbo onderwijs krijgt vanaf dit jaar te 

maken met een nieuwe competentiegerichte 

kwalificatiestructuur. Wat dat is en óf en hoe 

het onderwijs op het vmbo daar al bij aan-

sluit lichten we u graag in het deel voor de 

pauze van de regiobijeenkomsten. Hiervoor 

nodigen we een specialist uit. Na de pauze 

komt Theo aan het woord. Theo is een 

leerling die op het vmbo gezeten heeft en 

nu op het mbo in het eerste leerjaar zit. De 

welbekende theaterwerkgroep Kapok speelt 

Theo en zijn docenten op het vmbo en het 

mbo. Hoe is de informatie van Theo overge-

dragen en wat merkt Theo daarvan. En zoals 

u dat gewend bent bij Kapok wordt het met 

humor gebracht en is uw inbreng en mening 

welkom. We sluiten af met de vraag of er do-

centen vmbo en mbo zijn die het zien zitten 

om een overleg op te zetten. Uiteraard wil 

het Platform daarin ondersteunen. 

Map met resultaten
We hopen dat we het overleg tussen vmbo 

en mbo docenten kunnen stimuleren. In 

de regiobijeenkomsten in het voorjaar van 

2007 hoort u alle resultaten en krijgt u een 

map met het hele project. Hierin onder 

andere een uitgebreide samenvatting van het 

onderzoek, goede praktijken, overzicht van 

partijen betrokken bij de overdracht van de 

leerling, voorbeelden van portfolio’s en een 

beschrijving van het project. De map gaat 

niet uit van één ideale situatie. Iedere school 

en iedere situatie is verschillend en daarom 

wordt de map zo opgezet dat iedere docent 

die delen kan gebruiken die in uw situatie 

van toepassing zijn.

Project doorstroom
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Fundeon van start met Bouwbrede campagne

Met ingang van schooljaar 2006-2007 

gaat Fundeon van start met een nieuwe 

aanpak, bouwbreed, om jongeren te inte-

resseren voor opleidingen en beroepen in 

de Bouw en Infra.

Honderd maal vmbo Fijnhout

Ruim vier jaar geleden startte SH&M de 

pilot Meubelmaken en Interieurbouw 

(‘Fijnhout’). Resultaat is dat al bijna hon-

derd scholen het programma aanbieden. 

Aan het examen 2006 namen 326 leerlin-

gen deel: 180 basisberoepsgericht en 146 

kaderberoepsgericht. In een jaar tijd een 

stijging van bijna 140 kandidaten! 

Instroombevordering
Doel van de bouwbrede aanpak is en blijft: 

instroombevordering in de bedrijfstak Bouw 

en Infra, door uitbouw van de Go Infra 

campagne van Infra naar Bouwbreed. Eerste 

prioriteit ligt daarbij op instroombevordering 

richting kaderopleidingen en -beroepen.

De centrale boodschap aan jongeren zal 

zijn: “Kies een opleiding in de bouw of 

infra”, waarbij de eerste stap zal zijn het 

wekken van interesse, zorgen dat leerlingen 

zich bewust worden van de opleidings- en 

beroepsmogelijkheden. De campagne brengt 

daarbij nadrukkelijk de beroepsrichtingen in 

de sector in beeld. 

Landelijk en regionaal
Fundeon formuleert landelijk beleid dat 

vooral in de regio vorm gegeven en uitge-

voerd zal worden. De voorlichting en com-

municatie naar jongeren in 

het vmbo zal aansluiten bij 

die van het Platform vmbo 

Bouwtechniek en hierop 

doorborduren.

Van oud naar nieuw
Niet alles kan in één keer op 

de schop: er is teveel kwali-

teit opgebouwd om zomaar 

een streep door te zetten en 

opnieuw te beginnen.

De Go Infra campagne behoudt vooralsnog 

zijn naam. Ingeburgerd en gewaardeerd. 

Evenals de bouwfolders en –brochures van 

Bouwradius. Wel wordt naar buiten zoveel 

mogelijk uitgedragen dat bestaande produc-

ten en activiteiten binnen afzienbare tijd 

onder een nieuwe vlag worden uitgedragen 

en uitgevoerd. Wat de nieuwe naam zal zijn? 

Dat is nog de vraag! “Go” houdt in elk geval 

de vaart erin! 

Aanvulling Tekening lezen
SH&M ontwikkelde voor Meubelmaken 

en Interieurbouw een leermiddel en een 

werkboek. Er bleek een toenemende vraag 

om passend materiaal voor het lezen van 

werktekeningen. Dit onderdeel verschilt met 

het kerndeel Timmeren. Zo zijn de tekenin-

gen anders opgebouwd en dient een groot 

driedimensionaal voorstellingsvermogen te 

worden ontwikkeld. En voor docenten met 

een bouw of timmer achtergrond is het lezen 

van tekeningen voor de meubelmaker en 

interieurbouwer geen dagelijkse kost.

SH&M heeft nu een leermiddel ontwikkeld 

waarmee zowel de docent als de leerling 

uit de voeten kan. Naast het tekening lezen 

komen aan bod: het maken van hout- en ma-

teriaalstaten en leren schetsen van meubels. 

Het bevat ook vele oefeningen aan de hand 

van werktekeningen, een drie dimensioneel 

figuur op papier zetten en ruimtelijk denken. 

Uitgeverij Edu Actief brengt het leermiddel 

binnenkort op de markt. Raadpleeg www.

opleidingenhtm.nl. Voor meer informatie: 

Hans van Berkel, h.vanberkel@shm.nl.

Nascholing docenten
Het is de bedoeling om najaar 2006 een 

cursus Tekening lezen te organiseren in het 

kader van nascholing. De docent kan zich 

dan de materie eigen maken aan de hand 

van het leermiddel. Alle aangemelde scholen 

ontvangen nog nader bericht. Voor informa-

tie: Theo Koevermans, tel. 0348-466 475 of 

bedrijfsopleidingen@shm.nl.

Examens 2007
Voor Meubelmaken en Interieurbouw 

ontwikkelt SH&M ook dit schooljaar weer 

de examens. Alle deelnemende scholen 

ontvangen begin oktober informatie over 

het aanvragen van de examens, data voor af-

name ed. Meer informatie: Hans van Berkel: 

h.vanberkel@shm.nl, tel. 0348 – 46 64 94.

SH&M Docentendag (v)mbo
Op donderdag 9 november organiseert 

SH&M de jaarlijkse bijeenkomst voor do-

centen mbo en de groeiende groep docenten 

vmbo Meubelmaken en Interieurbouw. Op 

de Bataviawerf in Lelystad gaan zij actief aan 

de slag met competentiegericht beroepson-

derwijs. De uitnodiging volgt binnenkort.
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Het keuzeproces van jongeren kenmerkt zich 

in een aantal fases. Van oriëntatie, via infor-

matieverzameling naar de beslissingsfase. 

Deze laatste is nauwelijks te beïnvloeden. 

Om leerlingen in het 2de jaar van het vmbo 

te helpen bij hun sectorkeuze, is het van be-

lang vast te stellen dat zij zich in de oriënta-

tiefase bevinden. Wat is er allemaal te koop? 

Welke opleiding past bij mij en welk beroep 

ga ik dan uitoefenen? En hoe verzamelen zij 

dan informatie om tot een overwogen keuze 

te komen?

De werkgroep Communicatie van het 

Platform wil het vmbo faciliteren in het 

ondersteunen van de leerlingen bij hun sec-

torkeuze. Met min of meer (oppervlakkige) 

algemene informatie, niet dwingend opleg-

gen. Als er sprake is van klassikale voorlich-

ting, dan moet dit een duidelijke boodschap 

zijn aan zowel de leerlingen als hun ouders. 

Vastgesteld is dat de keuze voor een oplei-

ding een proces is, dat campagnes en activi-

teiten moeten aansluiten op dit proces en dat 

vmbo een eigen tone of voice heeft. Het merk 

De werkgroep Communicatie van het Platform vmbo Bouwtechniek 
maakt leerlingencommunicatie concreet.

Van de werkgroep Communicatie 
Platform vmbo Bouwtechniek

“Bouwtechniek” en de herkenbare huisstijl 

zal altijd naar zowel de docenten als naar 

de leerlingen worden vastgehouden. Het 

puzzelstuk moet in elk geval overal zichtbaar 

terugkomen. 

Vmbo’ers zijn niet de gemakkelijkste groep om 

iets aan over te brengen. Afhankelijk van het 

niveau van de leerling (bb of tl) kennen zij een 

beperkte spanningsboog en interesseren zich 

vaak meer voor de praktijk dan voor theorie. 

De komende maanden werkt de werkgroep 

Communicatie aan onderstaande zaken:

Een thema dat gedurende langere tijd wordt 

ingezet (herkenbaarheid): spectaculaire Bouw-

techniek! 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van duidelijke 

namen en begrippen. Geloofwaardig, waarbij 

de inhoud net zo belangrijk is als de vorm.

Er wordt een tijdbalk vastgesteld van voorlich-

tingsmomenten. Een voorlichtingskrant zal 

het eerste product zijn waarin het thema wordt 

uitgewerkt.

Onderzocht worden de behoeften van 

docenten, decanen en mentoren  in hun 

communicatie naar leerlingen in de on-

derbouw. De te ontwikkelen producten en 

activiteiten zullen ook herkenbaar terugko-

men in een vervolg: gericht op basisschool-

leerlingen en hun ouders, maar ook op 1e 

jaars leerlingen vmbo.

Na een periode van twee jaar noeste arbeid (waarbij veel werk 

is verricht door vooral leerlingen, collega’s en aannemers) werd 

afgelopen maart de totaal vernieuwde afdeling Bouwtechniek 

van het Carmel College Salland te Raalte officieel geopend. 

De keuze van de veranderingen had onder andere te maken met 

het feit dat de beroepspraktijk sterk in beweging is en de laatste 

jaren ingrijpend verandert. Nieuwe beroepsprofielen in de Bouw 

vragen om andere technische en algemene vaardigheden dan 

tien jaar geleden. Voor het onderwijs betekent dit aanpassingen 

en vernieuwingen, om de afstand tussen onderwijs en bedrijfs-

leven te overbruggen. Het is van wezenlijk belang dat leerlingen 

Vernieuwde afdeling Bouw-
techniek voor het Carmel 
College Salland te Raalte.

lees verder op pagina 8

Uit de regio
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Colofon

“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 
onafhankelijk commissie die als doel heeft ge-
sprekspartner te zijn binnen het onderwijsveld 
en Bouwend Nederland. In het Platform zijn 
als leden vertegenwoordigd: de Vereniging van 
Voortgezet Onderwijs, de  Kenniscentra Be-
roepsonderwijs bedrijfsleven in de bouw- en 
houtsectoren (Fundeon, Savantis en SH&M) 
en het bve-veld.

De redactie van vmbo bouwtechniek 
NIEUWS bestaat uit Hannie Offenberg, 
Wim Verhoog en Gerd Simons. Voor vragen 
over inhoud of voor het bestellen van extra 
exemplaren kunt u contact opnemen met het 
Platform vmbo Bouwtechniek via onder-
staand 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

In deze Nieuwsbrief zijn de bijdragen 
verwerkt van: 
Jan van Nierop,  Hannie Offenberg, Karin 
Reinderts, Cor de Ridder, Marijke Theussen, 
en Karin Veldman. 

Vormgeving:
Boerma reclame, Waddinxveen

Foto’s:
Hannie Offenberg, Cor de Ridder, SH&M, 
Savantis, Michael Molenschot.

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

Regio Datum Plaats van bijeenkomst

Regio 1

Regiocoördinator: Wim Verhoog

Tel: (06) 51 �3 14 22

w.verhoog@vmbo-bouwtechniek.nl

29 november 2006 Sterren College Haarlem

Verspronckweg 150

2023 BP Haarlem

Tel: (023) 541 51 00

Contactdocent: Dhr. A. Blankenstein

Regio 2

Regiocoördinator: Wim Verhoog

Tel: (06) 51 �3 14 22

w.verhoog@vmbo-bouwtechniek.nl

29 november 2006 SG Gomarus

Hoefslag 11

4205 NK Gorinchem

Tel (01�3) 61 03 61

Contactdocent: Dhr. A.Mallegrom

Regio 3

Regiocoördinator: Johan Oost

Tel: (06) 46 33 34 30

j.oost@vmbo-bouwtechniek.nl

15 november 2006 Lauwers College, locatie Kollum

J. Bogermanstraat 25

9291 HA Kollum

Tel: (0511) 45 29 00

Contactdocent:Dhr  J Oost

Regio 4

Regiocoördinator: Albert Kreijns

Tel: (031�) 51 6� 32

a.kreijns@vmbo-bouwtechniek.nl

� november 2006 Regionale Scholengemeenschap 

Noord Oost Veluwe

Schotweg 1

�162 GM Epe

Tel: (057�) 61 20 94

Contactdocent: Dhr. Al van Dijk

Regio 5

Regiocoördinator: Tony Jansen

Tel: (06) 3� 22 09 52

t.jansen@vmbo-bouwtechniek.nl

25 oktober 2006 St. Maartenscollege

Bemerleweg 1

6226 NE Maastricht

Tel: (043) 352 6� 6�

Contactdocent: Dhr. R. Bricken

Regio 6

Regiocoördinator:  Willem de 

Pagter

Tel: (011�) 61 65 35

w.depagter@vmbo-bouwtechniek.nl

1 november 2006 TS Middelharnis

Schoolstraat 1

3241 CT Middelharnis

Tel: (01�7) 4� 54 44

Contactdocent: G. het Mannetje

Regiobijeenkomsten
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over kennis en vaardigheden beschikken 

die in de praktijk gevraagd worden. Dit zijn  

naast de beroepsspecifieke vaardigheden, 

ook vaardigheden zoals: samenwerken, 

plannen, communiceren en organiseren.

Onder de noemer “Leerwerkhuis Bouw-

techniek” is de Raalter 

opleiding veelzijdiger en 

breder. Schilderen, stu-

kadoren, meubelmaken, 

interieurbouw, infratech-

niek, het is er naast de 

traditionele vaardigheden 

als timmeren, houtbewer-

ken en metselen allemaal. 

Meest in het oog sprin-

gende nieuwigheid zijn de 

lessen bedrijfssimulatie, 

waarin leerlingen met elkaar een praktijk-

situatie nabootsen. ‘We besteden daarbij 

aandacht aan alles. Werkvoorbereiding, 

planning, logistiek, evaluatie, het zelf kun-

nen beoordelen van een product, allerlei 

zaken dus.’

Door een opleiding aan te bieden die goed 

aansluit op de werkpraktijk denkt het 

Carmel nog aantrekkelijker te worden voor 

leerlingen.

Albert Kreins. 


