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Een hoge opkomst van docenten Bouwtechniek, maar ook vertegenwoordigers van ROC’s, opleidingsbedrijven/samenwerkingverbanden 

en medewerkers van de Kenniscentra in het BouwHout Cluster. 

Een gevarieerd aanbod aan workshops 

maakte het voor de aanwezigen aantrekkelijk 

om de hele dag op het Circusterrein te 

vertoeven: inhoudelijke workshops, een 

ruim assortiment aan bedrijven op de 

bedrijvenmarkt. Aantrekkelijke aanbiedingen 

in onderwijsproducten en: dringen geblazen bij 

de workshops van het circus. Een rondleiding 

over het circus maakte duidelijk dat er, naast 

logistiek en mensenwerk, veel techniek 

komt kijken bij dit bedrijf. Zelfs een eigen 

school maakt onderdeel van dit rondtrekkend 

artiestendorp. Jubilerend Jongleren kwam 

op alle gebied tot zijn recht: docenten 

konden zelf aan de slag met jongleren, 

maar ook het bouwen van een menselijke 

toren, onder deskundige begeleiding van 

de circusmedewerkers, gaf inzicht in hoe je 

als team kunt samensmelten tot één geheel! 

Een aantal docenten ging daardoor met mooi 

gereedschap naar huis, beschikbaar gesteld 

door Verhoeve Tools.

In dit nummer:
- Sfeerimpressie Landelijke Dag
- Start Infra in de Bouwtechniek
-  Winnaar Bèta Techniek  
Stimuleringsprijs

- Nieuwe regioindeling
- Overzicht regiobijeenkomsten

Terugblik Landelijke Dag
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Winnaars doorstroom enquête

Traditioneel vraagt het Platform jaarlijks om de meest actuele cijfers van leerlingen die doorstromen naar het vervolgonderwijs. Deze informatie 

is van belang om te volgen of deze doorstroom voldoende is en of er acties namens het Platform noodzakelijk zijn om zowel aan in- als 

doorstroomactiviteiten te blijven werken. Bijna alle docenten geven gehoor aan het invullen van deze cijfers en leveren die in tijdens de Landelijke 

Dag. Natuurlijk vooral om kans te maken op 1 van de vele prijzen die dit oplevert! Dit jaar zijn weer 2 reizen naar de machinefabrieken van SCM 

in Italië uitgereikt (met dank aan Gerretsen Wijhe). Een interessante excursie met inzage in de nieuwste ontwikkelingen in deze hoogwaardige 

machines, onder het genot van aangenaam Italiaanse gastvrijheid. Winnaars van dit jaar waren: W. Aalders van het Almende College uit Ulft en R. 

Pricken van het Bonnefantencollege uit Maastricht. We wensen beide heren een goede reis!

Opening
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Bedrijvenmarkt

Workshops

Afsluiting
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Van de redactie
Een nieuw schooljaar, met nieuwe 

kansen en veel nieuwe projecten 

voor GOED vmbo-onderwijs! In deze 

Nieuwsbrief aandacht voor wat er 

komen gaat, maar niet zonder de 

traditionele terugblik op de landelijke 

dag: een waardig jubileum. Past ook 

prima in het jubileumjaar van het 

vmbo: 10 jaar vmbo wordt gevierd op 

12 oktober in Studio 21 te Hilversum. 

Meer hierover op de website van het 

Platform vmbo Bouwtechniek.

Bijzondere aandacht vragen wij voor 

het bij deze Nieuwsbrief meegestuurde 

boekje:

Bèta Techniek Stimuleringsaward. 

Hierin treft u de winnaar van deze prijs 

en een scala aan goede voorbeelden 

om instroom in de afdeling Bouwtech-

niek te stimuleren. Doe er uw voordeel 

mee!

In juni kreeg ik al bericht dat 1 september mijn 

bijdrage voor de nieuwsbrief klaar moest zijn. 

Nu het zover is doe ik dat vanuit mijn luie stoel 

in de tuin omdat het hier in het Zuiden nog 

vakantie én nog prachtig weer is.

Aan het einde van zo’n vakantie heb ik toch 

weer veel zin om te starten met ons werk voor 

de vmbo-leerlingen. Ook dit jaar wordt het 

natuurlijk weer een jaar met veranderingen, 

plannen en nieuwe initiatieven. Het Platform 

Bouwtechniek blijft daarbij niet achter. Dit 

jaar gaan we samen met de kenniscentra 

de “Digitale Trajectmap”ontwikkelen, een 

middel om de doorstroom vmbo-mbo te 

verbeteren. Daarnaast gaan we door met 

het doorontwikkelen van het materiaal dat 

de laatste jaren gemaakt is zoals het PSO 

materiaal en `Kies Kader .̀ Dat doen we niet 

alleen maar in samenwerking met andere 

technische platforms.

Dit schooljaar zullen de regiocoördinatoren 

jullie natuurlijk verwelkomen op de bijeenkom-

sten. Dit zijn belangrijke momenten waarop wij 

elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. 

Ook na 25 jaar gaat dat gewoon door. Ons 

jubileumfeest in de circustent, op 4 juni was 

Van de voorzitter
natuurlijk een schitterende afsluiting van 25 

jaar Platform Bouwtechniek. Langs deze weg 

wil ik nogmaals iedereen bedanken die dit mo-

gelijk heeft gemaakt. Daarnaast wens ik onze 

regiocoördinatoren alvast heel veel succes toe 

in hun werk, zij zijn immers de motor van ons 

platform. 

De staatssecretaris vraagt in haar plannen 

veel aandacht voor Taal en Rekenen. Zij wil het 

basisniveau van alle leerlingen verhogen door 

aan deze vakken extra aandacht te geven. 

Ook voor onze beroepsgerichte vakken, onze 

bouwtechniek met alle specialisaties,  zal dat 

gevolgen hebben. Dit schooljaar zullen wij hier 

dus mee aan de slag moeten.  

Genoeg plannen dus voor het nieuwe jaar. 

Vanuit mijn vakantiestoel denk ik dat ik nu 

eerst nog maar even mijn boek neem en een 

glas witte wijn inschenk. Ik wens jullie veel 

gezondheid en veel plezier in het werken met 

onze kids.

Met vriendelijke groet,

Jan van Nierop

Voorzitter Platform vmbo Bouwtechniek
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Vanaf dit schooljaar bieden vijftien scholen 

deze keuze aan in het vierde jaar van het vmbo, 

afdeling Bouwtechniek. Een verrijking voor het 

technisch onderwijs, gerealiseerd door het 

Platform vmbo Bouwtechniek in samenwerking 

met de bedrijfstak Infra. Tijdens de landelijke 

dag werden de leerlingen van de pilotscholen 

die vorig schooljaar startten, gehuldigd met 

een certificaat Infra: ze kunnen direct met 

infra aan de slag in het vervolgonderwijs! Cor 

Geense, Directeur Dienst Beheer Infrastructuur 

Provincie Zuid-Holland: “Ik ben geboren in 

1953, net na de watersnoodramp en opgegroeid 

Het Platform vmbo Bouwtechniek heeft alle 

scholen met een (bouw)techniekafdeling 

opgeroepen zich aan te melden voor de 

BÈTA Techniek Stimuleringsprijs.

 

Op de Landelijke Dag 2009 van het Platform 

vmbo Bouwtechniek werd, namens het 

Platform Bèta Techniek, de stimuleringsprijs 

van VIJFDUIZEND EURO toegekend aan 

het Stedelijk Daltoncollege uit Zutphen. 

Onze dank gaat uit naar de 14 scholen 

die zich hebben aangemeld voor de Bèta 

Techniek Stimuleringsprijs 2009. Uit hun 

snelle reacties en het leveren van positieve 

aanvullende informatie sprak betrokkenheid 

en bevlogenheid! De jury heeft een 

selectie gemaakt van tien genomineerden, 

waaronder de uiteindelijke winnaar. Kijk in het 

meegestuurde boekje voor meer informatie 

en doe er uw voordeel mee!

met de bouw van de Deltawerken. Dat heeft 

zo’n indruk gemaakt. Ik wilde meedoen, maar 

er was geen opleiding voor. Via een omweg 

ben ik er evengoed gekomen, maar om die 

reden heb ik mij decennia lang ingespannen 

om dit voor elkaar te krijgen. En nu staan we 

hier bij de uitreiking van de eerste certificaten 

Infra. Een echte mijlpaal! Ik zou tegen ouders 

willen zeggen: adviseer je kinderen om voor 

de Civiele Techniek te kiezen. Er is altijd werk 

in deze sector, je werkt buiten en je verdient 

goed. Zeker met een diploma. En je bouwt 

iets wat je leven lang zal blijven bestaan. 

Start Infra in de Bouwtechniek

BèTA Techniek Stimuleringsprijs

Denk aan de Erasmusbrug, de landingsbanen 

op Schiphol, de Westerscheldetunnel, het 

Nederlandse sporennetwerk. Maar ook 

aan het glasvezelnetwerk om te kunnen 

internetten. Verder staat onze sector op het 

punt om een extra impuls te krijgen. Veel 

bruggen, viaducten en tunnels zijn in de jaren 

zestig en zeventig gebouwd en moeten de 

komende jaren gerenoveerd worden. Dat is 

een miljardeninvestering en dat betekent dat 

jongeren, die deze opleiding afmaken, verzekerd 

zijn van werk.” Meer weten over infratechniek? 

Kijk op www.vmbo-bouwtechniek.nl. 

Eindelijk kunnen jongeren voor Infra, ook wel civiele techniek genoemd, kiezen op het vmbo. Vreemd genoeg hadden wij in Nederland - 

beroemd om de Deltawerken- nog geen studierichting Infra op het vmbo. Nu wel. 
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Nieuwsberichten

Het Platform vmbo Bouwtechniek is tot nu toe in zes regio’s verdeeld geweest. In de praktijk blijkt het organisatorisch handiger om West-

Nederland (regio 1, 2 en 6) samen te voegen tot 2 regio’s.  Zie het bijgevoegde plaatje voor de nieuwe regio indeling. Kijk op www.vmbo-

bouwtechniek voor de gegevens van de regiocoördinatoren en voor een overzicht van scholen die bij die regio 1 en 2 horen. 

Bericht van Wim Verhoog, landelijke 

coördinator/ex-regiocoördinator 

“Na meer dan 9 maanden afwezigheid, 

ga ik weer aan de slag! De komende 

maanden nog niet volledig ik mag met 4 

uur in de week beginnen. En hoop spoedig 

dit te kunnen uitbreiden  en uiteindelijk 

weer volledig mijn rol als Landelijk 

Coördinator  te kunnen vervullen. Met 

energie en enthousiasme zoals iedereen 

dat van mij gewend is. Ik verheug me erop 

om de vele activiteiten en ontwikkelingen  

die gewoon zijn doorgegaan, samen met 

het Platform de regiocoördinatoren, 

werkgroep communicatie en de docenten 

bouwtechniek weer op te pakken.

 

Niet meer op de zelfde wijze als voorheen, 

we gaan werken met een nieuw opgezette 

structuur binnen het Platform. Een van 

de belangrijkste wijzigingen is dat ik geen 

regiocoördinator meer zal zijn. De nieuwe 

indeling is zo gekozen dat alle docenten 

binnen een redelijke actieradius contact 

kunnen hebben met de regiocoördinator 

en elkaar. 

Vanaf augustus 1991 als opvolger van 

Bert Hoogendoorn heb ik 19 jaar met 

veel plezier met jullie samengewerkt 

om het bouwonderwijs in de regio te 

verbeteren en de onderlinge contacten te 

verstevigen   Ik wil alle collega’s uit regio 

2 bedanken voor het vertrouwen en de 

prettige samenwerking. En ben er van 

overtuigd dat de regiocoördinatoren er 

alles aan zullen doen om u snel thuis te 

laten voelen. Ik wens jullie de komende 

bouwtechniekjaren veel succes!

Ik wil met name Wim Kluvers, 

regiocoördinatoren en de werkgroep 

communicatie bedanken voor het vele 

werk wat ze van mij overgenomen hebben 

en het Platform hebben laten functioneren 

als belangrijke speler voor het vmbo 

bouwtechniek onderwijs. 

Ik hoop u allen weer te ontmoeten: op 

regiobijeenkomsten, activiteiten in het 

veld en natuurlijk de landelijke dag op de 

2 juni in 2010!”

Wijziging regioindeling Platform

6



Wat me direct opviel was dat het platform wordt 

gerund door een enthousiaste club mensen 

die enorm veel activiteiten ontplooien. Van de 

regiobijeenkomsten in het veld, het ontwikkelen 

van ondersteunende onderwijsproducten tot 

de jaarlijkse Landelijke dag. Op de Landelijke 

dag waarop het jubileum van het platform werd 

gevierd kon ik ook duidelijk het enthousiasme 

van de docenten merken. Het Platform vmbo 

Bouwtechniek heeft een goede naam in het 

vmbo hoog te houden. Hier hoop ik dan ook 

mijn bijdrage aan te kunnen leveren.

Het Platform vmbo Bouwtechniek was mij 

overigens niet onbekend. In het verleden heb 

ik me als onderwijskundige bij Savantis al eens 

bezig gehouden met de nascholingscursussen 

voor vmbo-docenten. Iets wat best meer 

aandacht verdient. Bij Savantis houd ik me 

vooral bezig met de mbo-opleidingen binnen de 

sector afbouw: het opstellen en onderhouden 

van de kwalificatiedossiers en het ontwikkelen 

van onderwijs- en examenproducten.

Nieuwsberichten

Database Kader! voor Techniek op Maat - Plannen van het Bouwproces 
van Noordhoff Uitgevers nu beschikbaar!

Even voorstellen……

Voor KBL en GL leerlingen heeft het 

Platform vmbo Bouwtechniek het digitale 

leermiddel Kader! gemaakt. 

Dit leermiddel sluit aan bij het middenkader 

karakter van de opleiding van deze leerlingen. 

Belangrijke aspecten in het leermiddel zijn, 

naast praktische vaardigheden als calculeren 

en plannen, het aanleren van procesgerichte 

vaardigheden (communiceren, organiseren, 

ICT en dergelijke) en het verwerven van inzicht. 

In het leermiddel Kader! wordt verwezen naar 

de leerstof in de boeken van EPN / Noordhoff 

en ThiemeMeulenhoff. Noordhoff Uitgevers 

heeft haar methode voor techniek onderwijs 

Ik ben Eveline Boerrigter, sinds begin dit jaar secretaris van het Platform vmbo Bouwtechniek. Ik heb de taken overgenomen van 

mijn collega Gerd Simons, die dit werk de afgelopen jaren met plezier heeft gedaan. Als secretaris houd ik me bezig met het finan-

ciële reilen en zeilen van het platform.

vernieuwd en heeft een nieuw boek uitgebracht 

voor de KBL en GL leerlingen Bouwtechniek, te 

weten ‘Plannen van het bouwproces’. Dit is een 

bronnenboek. 

Noordhoff uitgevers werkt nauw samen met 

het Platform vmbo Bouwtechniek. Voor de 

opdrachten kan het beste gebruik gemaakt 

worden van het digitale Kader! leermiddel. 

Om te zorgen dat het leermiddel ‘Kader!’ 

aansluit bij het bronnenboek ‘Plannen van het 

bouwproces’ heeft het Platform een nieuwe 

versie van Kader! beschikbaar met verwijzingen 

naar het bronnenboek van Noordhoff. Beide 

methoden sluiten dan naadloos aan elkaar 

aan! Indien u wilt beschikken over de versie 

van Kader! voor de Noordhoff methode 

Techniek op Maat, neem dan contact op met 

het Platform via het contactformulier op www.

vmbo-bouwtechniek.nl. Voor de scholen die 

geen gebruik willen maken van Kader! zijn op 

de methodesite van Techniek op Maat vragen 

(oefen- en eindtoetsen) beschikbaar. In de loop 

van het schooljaar 2009/2010 worden hieraan 

opdrachten toegevoegd.
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 Uit de regio

Project Bouw een huis

Het doel van het project Bouw een huis is het realiseren van een betere aansluiting en meer instroom in bouwtechnische opleidingen. Tevens dient 

het project te zorgen voor een beter aansluiting bij de opleidingsvraag van leerlingen en studenten door een praktijkgerichte opleidingsvorm aan te 

bieden.

Inmiddels staat er een echt huis met een pannendak op het plein van het Bredero College. Het huis is voor de zomervakantie wind- en regendicht 

gemaakt door de leerlingen en studenten van het vmbo en mbo. Na de zomervakantie gaat er een nieuwe lichting leerlingen en stagiaires van start 

en zal er gewerkt worden aan het binnenwerk en de elektro- en installatietechniek. 

Wil je het opleidingshuis in het echt zien? Kom dan een kijkje nemen op de bouwplaats. Meld je hiervoor aan via bouweenhuis@brederocollege.nl. 

Kijk ook op de website www.bouweenhuis.info voor meer info en een foto-overzicht van de bouwvorderingen.

Leerlingen Bredero College bouwen zelf een huis

Het project Bouw een huis is een onderwijsproject waarin leerlingen en studenten uit de opleidingssector Techniek (vmbo, mbo, hbo) delen 

van hun opleidingsprogramma invullen door mee te werken aan de bouw van een echt woonhuis. En anders dan een ‘gewone stage’ zijn in 

dit project de leerlingen en studenten zélf verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de uitvoering en de oplevering.
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Van de kenniscentra

Consulenten van Savantis komen regelmatig op vmbo-scholen om 

voorlichting te geven over de beroepen in de afbouwsector. Dit wordt 

gewaardeerd, maar het mooiste is als je de leerlingen op het vmbo aan het 

vak kan laten ruiken. Pas dan gaat het echt leven. Van het CSV (Christelijk 

Scholengemeenschap Veenendaal) kwam de vraag of er mogelijkheden 

waren voor een ‘snuffelstage’. In overleg met Savantis ontstond daarna 

het idee om alle derdejaars VMBO-leerlingen van het CSV met hun docent 

uit te nodigen voor een workshop bij de NOA in Veenendaal.

Peter Verschuur zorgde voor een afwisselend programma voor de 

studenten, in totaal 38 verdeeld over vier ochtenden: “Deze jongens zijn 

graag met hun handen bezig en vinden al dat stilzitten en luisteren snel 

vervelend. Om de aandacht vast te houden, hebben we korte filmpjes 

over de verschillende beroepen in de afbouw laten zien. Ook hebben 

we wat basisbegrippen van het stukadoorsvak uitgelegd, waarna we de 

jongens snel een overall aan hebben laten trekken, om in de praktijkhal 

aan de slag te gaan. Ze moesten een klein stukje pleisterwerk, schuurwerk 

en sierpleister maken. Dat bleek nog lastiger dan verwacht. Mopperden 

de leerlingen voor ze begonnen nog over het kleine vlakje, al snel kwamen 

ze er achter dat het helemaal niet meeviel om dat kleine vlakje strak 

gestukadoord te krijgen! Omdat ze allemaal een cijfer voor het werkstuk 

kregen, waren ze extra gemotiveerd.”

“Diverse jongens hebben hun leraar aangegeven serieus er over na te 

denken straks de afbouwsector in te willen. Door ze het vak in de praktijk uit 

te laten proberen en daarbij ook te vertellen dat er verschillende gradaties 

aan opleidingsmogelijkheden zijn, merken we daadwerkelijke interesse 

voor onze sector. Fijn, want straks zijn deze jongens weer hard nodig!” 

Vmbo-leerlingen enthousiast na workshop

“Kalk onder de nagels brengt het vak pas echt tot leven” 

De docenten waren ook blij met het initiatief: “Op school is er weinig 

gelegenheid om de afbouwsector aan de leerlingen te introduceren. In de 

lesstof op het vmbo wordt summier gesproken over het stukadoorsvak 

en in de praktijklessen wordt alleen aandacht besteed aan het traditioneel 

berapen en pleisteren. Dat is ook nog eens hartstikke zwaar werk en niet 

de dagelijkse praktijk van vandaag, waar de jongens wel warm voor lopen. 

Door te laten zien wat een echte stukadoor allemaal voor moois kan maken, 

krijgt het vak bij de leerlingen meteen een hele andere indruk. In de lesstof 

krijgen de vloerensector en plafond- en wandmontage al helemaal geen 

aandacht. Het CSV is zeker geïnteresseerd om de leerlingen ook met deze 

mogelijkheden in de afbouw kennis te laten maken.”

Ook interesse in een workshop voor uw leerlingen?  Neem contact op 

met de sector Afbouw van Savantis via 0182 - 64 11 11.
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Lesarrangementen in vmbo-T, Havo en Vwo bovenbouw

Het arrangement laat leerlingen precies die 

uitdagingen ervaren waar de functies op 

kaderniveau elke dag mee worden geconfronteerd. 

Het volledige lesarrangement bestaat uit vier 

lesblokken, die eenvoudig en afzonderlijk van 

elkaar ingezet kunnen worden tijdens de lesuren 

studiekeuze en beroepsoriëntatie. 

Eén van de lesblokken bestaat uit de spectaculaire 

educatieve game en film Milland. Tijdens deze 

beroepskeuzeles gaan zij nu zelf aan de slag met 

de ontwikkeling van een kunstmatig eiland voor 

de kust van Nederland. In de overige lesblokken 

komt er een gastspreker uit de branche in de klas, 

gaan leerlingen met docent op excursie naar een 

Bouw of Infraproject in de buurt of brengen ze 

een bezoek aan de Week van de Bouw.

Het lesarrangement is aan te vragen op het 

docenten/decanengedeelte op de website www.

debouwmaakthet.nl. Hier vinden docenten en 

decanen tevens meer informatie over het doel 

van de campagne en de activiteiten. 

LET OP: de doelgroep is vanaf vmbo-T, daarop 

is het materiaal ook afgestemd. Aan docenten 

Bouwtechniek de oproep om deze informatie 

binnen de school bekend te maken aan decanen 

en lob-begeleiders. Voor alle activiteiten en 

mogelijkheden is de Skyline Servicedesk 

ingericht: mail naar info@debouwmaakthet.nl of 

bel naar 0341 499300

In het kader van de campagne The Skyline 

is Yours, wordt vanaf schooljaar 2009-2010 

aan scholen met vmbo-T, Havo en Vwo een 

lesarrangement aangeboden waarin zowel 

in als buiten de school jongeren bekend 

gemaakt worden met (kader)beroepen in 

de bouw en infra.
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Van de kenniscentra

SH&M organiseerde op woensdag 16 september voor de tweede 

keer de Infomiddag Fijnhoutbewerken voor vmbo en mbo 

docenten tijdens de vakbeurs Interieurbouw en Hout & Kunststof 

in Gorinchem. De middag begon met een workshop over de 

differentiatie Fijnhoutbewerken. In een presentatie werden de 

voordelen van Fijnhoutbewerken voor een vmbo-school met sector 

Bouwen-Wonen-Interieur uitgelegd. Verder kwamen de nieuwe 

leermiddelen, het afnemen van toetsen en het afsluitende examen 

aan bod. Interieurbouwer Hans van de Goor uit Aarle Rixtel gaf 

samen met oud fijnhout leerling Dennis, een bedrijfspresentatie. 

De relatie tussen de werkzaamheden bij een meubel- en 

interieurbouwbedrijf en het programma fijnhoutbewerken 

werd aan de hand van praktijkvoorbeelden prima uitgelegd. Zij 

benadrukte hoe belangrijk het is om jongeren op te leiden in de 

praktijk en dat vmbo fijnhoutbewerken van wezenlijk belang is 

voor het bedrijfsleven. Daarbij vergemakkelijkt het de start van de 

leerlingen. Na de infomiddag kregen de docenten de mogelijkheid 

om de beurs te bezoeken. Heeft u deze Fijnhoutmiddag gemist en 

wenst u wel informatie hierover? Neem dan contact op met SH&M 

via h.vanberkel@shm.nl. 

SH&M heeft leuke praktische werkstukjes ontwikkeld voor vmbo-

leerlingen. De klusopdrachten zijn aan de hand van eenvoudige 

werktekeningen te maken. Alle onderdelen zijn driedimensionaal 

getekend en hebben een duidelijke werkomschrijving. Uw 

leerlingen kunnen de klusopdrachten bijvoorbeeld maken op 

hun stagebedrijf. Maar de opdrachten zijn ook geschikt voor 

leerlingen in het 2e en 3e schooljaar in het kader van PSO en 

LOB. Hiermee worden uw leerlingen geholpen bij het maken van 

hun keuze voor een afdeling of differentiatie. Momenteel zijn er 

drie werkstukjes beschikbaar van verschillend niveau. Kijk eens 

op www.ontdekhout.nl en bezoek de Klusclub. 

SH&M heeft zeventien prima beroepenclips laten maken. De drie 

minuten durende clips geven uw leerlingen een goed beeld van de 

diverse beroepen binnen de hout- en meubelbranche. In vogelvlucht 

wordt het werkproces en de rol van de beroepsbeoefenaar 

getoond. De clips zijn te vinden op www.roc.nl (binnenkort ook op 

www.ontdekhout.nl). Bij interesse voor een beroep, kan via deze 

sites ook een passende school en opleiding gevonden worden. 

Naast het landelijk examen moeten leerlingen ook een 

schoolexamen afleggen. Scholen konden voor het samenstellen 

van dit examen gebruikmaken van toetsen die SH&M daarvoor op 

ToetsCenter plaatste. Met ingang van dit schooljaar zijn toetsen 

echter niet meer beschikbaar op ToetsCenter. Het Platform 

vmbo Bouwtechniek heeft een eigen toetsenbank gemaakt 

met daarop alle beschikbare toetsen. Ook de toetsitems voor 

Fijnhoutbewerken zijn hier te downloaden. Een toetsmatrijs is 

beschikbaar en examens voor bb- en kb-leerlingen kunnen op een 

eenvoudige manier worden samengesteld. De toetsen worden 

digitaal gemaakt en als de toets af is krijgt de leerling meteen de 

uitslag op het scherm. De docent kan in de docentenmodule de 

resultaten zien. In de docentenhandleiding van de toetsenbank 

staat hoe u toegang krijgt tot de toetsen. Heeft u geen handleiding? 

Kijk dan op www.vmbo-bouwtechniek.nl.  

Infomiddag Fijnhoutbewerken op 
Vakbeurs Gorinchem

Bezoek de Ontdekhoutclub

Beroepenclips hout-  
en meubelbranche

Afsluitende schooltoetsen  
Fijnhoutbewerken
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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 samenwerkingsver-

banden, roc’s en andere belangstellenden op 

het gebied van vmbo-bouwtechniek.

Het Platform vmbo Bouwtechniek is een on-

afhankelijke 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 

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 opne-

men 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

I www.vmbo-bouwtechniek.nl 

In deze Nieuwsbrief zijn voor zover niet 

vermeld, de bijdragen verwerkt van: 

Jan van Nierop, Cor de Ridder, Erik Bosma, 

Marc van Zanten, Albert Blankesteijn, Eveline 

Boerrigter, Wim Verhoog, Hannie Uiterwaal 

en Karin Veldman. 

Vormgeving:

Stracx | Reclame Adviesbureau Zwolle

Foto’s:

Henk Snaterse, Albert Blankesteijn, Marc van 

Zanten, Erik Bosma en Eveline Boerrigter

Druk:

Veldwijk - van Loon Grafische Bedrijven B.V. 

Waddinxveen

 Regiobijeenkomsten

Regio Datum Plaats van bijeenkomst

Regio 1

Regiocoördinator: Albert Blankesteijn

Tel: (06) 27 27 74 89

a.blankesteijn@vmbo-bouwtechniek.nl

14 oktober 2009 Van der Mey College

Gravin Jacobastraat 1

1823 DS Alkmaar

072-5675570

Contactpersoon: Dhr. W.A. de Groot

Regio 2

Regiocoördinator: Willem de Pagter

Tel: (0118) 61 65 35

w.depagter@vmbo-bouwtechniek.nl

7 oktober 2009 DESTIL B.V.

Laurent Janssensstraat 101 

5048 AR Tilburg 

013- 465 30 00 

Contactpersoon: Dhr. J Klarenbeek

Regio 3

Regiocoördinator: Johan Oost

Tel: (06) 46 33 34 30

j.oost@vmbo-bouwtechniek.nl

18 november 2009 Dr. Aletta Jacobs College

Laan van de Sport 4

9603 TG Hoogezand

0598-350250

Contactpersoon: Dhr. A. Rinia

Regio 4

Regiocoördinator: Albert Kreijns

Tel: (0318) 51 68 32

a.kreijns@vmbo-bouwtechniek.nl

4 november 2009 Pius X College locatie Renneslaan

Catharina van Renneslaan 25

7604 KV ALMELO

0546 860066

Contactpersoon:  

Dhr. H.Kemerink op Schiphorst

Regio 5

Regiocoördinator: Eric-Jan Bakers

Tel: (06) 25558078

e.bakers@vmbo-bouwtechniek.nl

11 november 2009 DESTIL B.V.

Laurent Janssensstraat 101 

5048 AR Tilburg 

013-465 30 00 

Contactpersoon: Dhr. J Klarenbeek

06-51814810

Inhoud Regiobijeenkomsten najaar 2009

Tijdens de regiobijeenkomsten zijn er altijd verschillende onderwerpen aan de orde.  

Dit maal zijn de onderwerpen:

- digitaal volgdossier

- domotica huisautomatisering

- nieuw hang- en sluitwerk

- veldraadpleging

Kijk voor data en locaties van de regiobijeenkomsten naar de onderstaande tabel.
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