
Techniek

informatiekrant voor onderwijs, bedrijfsleven en gemeentes in de regio stedendriehoek van de platforms techniek in apeldoorn, deventer en zutphen Oktober 2012

Met een heuse persconferentie op 9 juli 

2012 lieten wethouder van Deventer 

Margriet de Jager en de Stuurgroep 

TechniCampus Stedendriehoek namens 

de brede groep deelnemers weten dat de 

kogel door de kerk is: de TechniCampus 

komt er! Ook komt er een kenniscen-

trum voor Research & Development dat 

innovatie stimuleert. Met dank aan steun 

van provincies en gemeenten kan de 

Technicampus in 2012 starten en in 2013 

volop draaien.

Regionale functie
De TechniCampus komt in Deventer 

op een centrale locatie en is voor de 

gehele Stedendriehoek van belang. De 

gemeente zegde steun en subsidie toe, 

net als provincie Overijssel en provincie 

Gelderland. Dat betekent dat de metaal-, 

elektro- en installatiebranche en de 

bouw samen met ROC Aventus, Saxion 

en de Universiteit Twente gaan ‘bouwen’ 

aan één regionale campus voor techniek-

onderwijs en –onderzoek.

DRie pijleRs
De TechniCampus heeft drie belang-

rijke pijlers: het opleiden van technici 

in het middelbaar beroepsonderwijs, 

het opleiden van zij-instromers in de 

techniek en een kenniscentrum Research 

& Development (R&D) waar bedrijven 

hun onderzoeksopdrachten kunnen 
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Deventer krijgt 
TechniCampus!

Ton van Vught 
over mbo techniek 
nu en straks

Techniekagenda 
2013 bekend

Interview

Op weg naar één 
Platform Techniek 
Stedendriehoek

“TechniCampus 
kómt er!”
Samen op de bres voor meer instroom in de techniek. Onderwijs, bedrijfsleven 

en gemeenten bundelen hun krachten en lanceren in Deventer de 

TechniCampus. Na jaren van inspanning om techniekopleidingen onder één 

dak aan te bieden, is de kogel door de kerk. De TechniCampus start in 2012 en 

kan in 2013 volop draaien, vertelt ‘aanjager’ Wijnand Moonen.

neerleggen waarmee studenten van mbo, 

hbo of universiteit aan de slag gaan. Dat 

stimuleert de innovatiekracht van de 

Stedendriehoek en maakt het studeren in 

de techniek aantrekkelijker.

eén ‘gezicht’ vooR techniek
Door krachten te bundelen krijgt techniek 

één gezicht in de Stedendriehoek. Dat 

zorgt voor een duidelijk profiel voor tech-

niek en stimuleert hopelijk de keuze voor 

een technische opleiding. Extra instroom 

in de techniek kan de Stedendriehoek 

goed gebruiken: de komende jaren heeft 

de regio zeker circa 7 duizend nieuwe 

werknemers nodig in de techniek. 

De TechniCampus verwacht op termijn 

jaarlijks minimaal 150 technici af te 

kunnen leveren. Haakt het bedrijfsleven 

massaal aan, dan kan dit aantal zelfs 

verdubbelen.

In september 2012 vierde de sector Techniek & Mobiel dat Apeldoorn al zeventig jaar autotechnische opleidingen aanbiedt. 

Ooit begon in de Ambachtsschool de opleiding voor machinisten, waar al snel ook autotechniek bijkwam. Later werd ‘de 

Loolaan’ een begrip, waar de autotechnische opleidingen waren te vinden. Inmiddels biedt ROC Aventus – waar de Autotech-

nische School ooit in opging – ook commerciële mobielopleidingen aan.

70 jaar Autotechniek
Leerlingen kunnen vanaf dit najaar al terecht bij de TechniCampus. Met onder 
meer deze poster worden zij geïnformeerd over de mogelijkheden. Een site is in 
ontwikkeling. Blijf bij via www.technicampus.nl! Op deze site vind je ook een 
presentatie over nut en noodzaak van de TechniCampus.

Het tekort aan goed opgeleide technici is bekend. De verwachting is dat er in 

2016 landelijk maar liefst een tekort zal zijn van 170 duizend technici, waarvan 

een belangrijk deel op vmbo- en mbo-niveau. De techniekcampussen die op 

diverse plekken in Nederland (gaan) ontstaan, moeten meer jongeren interesse-

ren voor techniek. Op zo’n techniekcampus wordt het technisch opleidingsaanbod 

geclusterd op een centrale, aansprekende locatie. 

Onderwijs en bedrijfsleven werken er samen aan aantrekkelijk onderwijs. 

In navolging van onder meer Rotterdam, gingen in Zaanstad dit schooljaar de 

deuren open van de TechniCampus en ook Deventer krijgt nu dus een eigen 

techniekcampus voor de regio.

AGENDA 2012:
          29 oktober tot en met 9 november 2012: 
Tour de Technique in Apeldoorn
          15 november 2012: 
Tour de Technique in Deventer
          20 november: 
Ontbijtsessie Onderwijs en bedrijfsleven 
Platform Techniek Deventer

AGENDA 2013:
          Week 10: 
Week van de Techniek Apeldoorn
          Week 12: 
Week van de Techniek Deventer
          Week 15: 
Week van de Techniek Zutphenr

Blok deze weken vast in 
de agenda en kom kijken! 
altijd inspirerend om 
leerlingen met techniek 
in actie te zien!



Door onder meer krimp van het leerlin-

genaantal en bezuinigingen is Aventus 

gedwongen kritisch te kijken naar de 

eigen organisatie. Voor Techniek bete-

kent dat een herinrichting van de sector. 

“Het aanbod aan opleidingen is enorm 

gedifferentieerd”, licht Van Vught toe. 

Daarom concentreert hij opleidingen in 

vier domeinen: bouwinfra, operationele 

techniek, engineering en laboratorium-

techniek.

“Bij elk domein hebben we bedrijfscon-

tactgroepen. Netwerkgroepen om de 

inhoud van ons onderwijs te verbete-

ren.” Als het aan Van Vught ligt is dat 

de kern van de zaak. Geen tijdrovende 

commissies of anderszins intensiefs, 

maar juist to the point kijken wat je voor 

elkaar kunt betekenen. Ervaring deed 

Van Vught al op bij Mobiel, waar de 

Green Board een impuls gaf aan nieuwe 

‘groene’ autotechniekopleidingen. In die 

Green Board is het regionale bedrijfsle-

ven vertegenwoordigd om actief mee te 

praten over trends in en wensen van de 

arbeidsmarkt.

nieuwe initiatieven
Natuurlijk: ook Ton van Vught is zich 

sterk bewust van het feit dat te weinig 

jongeren kiezen voor techniek. “We zien 

dit schooljaar een lichte groep in de 

voltijdsopleidingen, maar een kleine da-

ling in de opleidingen waarbij studenten 

werken en leren combineren (beroeps-

begeleidende leerweg, red.).” Aventus 

speelt met nieuwe initiatieven in op 

trends, door bijvoorbeeld havisten goede 

mogelijkheden te bieden in te stromen 

in techniekopleidingen op niveau 4. Een 

ander initiatief is de Associate-degree. 

Van Vught ziet veel mogelijkheden voor 

dit tweejarig hbo-traject dat door mbo en 

hbo wordt aangeboden.

“Wij signaleren dat vmbo-leerlingen uit 

de theoretische leerweg in toenemende 

mate kiezen voor havo, in plaats van voor 

mbo niveau 4. Als wij in vijf jaar mbo én 

een Ad kunnen aanbieden, is dat juist 

voor die groep en voor havisten aantrek-

kelijk.” Een Ad is praktischer opgezet 

dan het traditionele hbo. Dat maakt het 

voor onze mbo’ers ook aantrekkelijk. 

Afgelopen schooljaar volgde de eerste 

groep oud-mbo’ers van Mobiel hun Ad 

bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

(HAN). Driekwart van hun studietijd zit-

ten zij op de hogeschool, een kwart bij 

Aventus. De studenten vinden het gewel-

dig. Al die mooi ingerichte praktijk-

ruimten vind je in het hbo immers veel 

minder. Daar ligt de nadruk in school 

toch veel meer op theorie.

wens: steRke Regiovisie
Van Vught is enthousiast over het 

ontstaan van een Platform Techniek 

Stedendriehoek. Dat kan de ontwik-

keling van een sterke regionale visie 

alleen maar bevorderen en aan die visie 

is behoefte. “Samen met VNO-NCW, 

Kamer van Koophandel, de provincies 

Overijssel en Gelderland en het Platform 

Techniek Stedendriehoek bouwen we 

aan zo’n regiovisie. Dat juich ik van harte 

toe, zeker omdat grotere technische 

bedrijven aan tafel zitten. Vanuit de 

praktijk denken levert goede ideeën op 

waar ook wij als onderwijsinstelling op 

in kunnen speken. Neem de vraag naar 

energietechnologie: dat zou een prima 

plek kunnen krijgen in de vrije ruimte 

van ons onderwijs. Die ruimte is bedacht 

om regionaal te ‘kleuren’ en dat doen wij 

ook graag.”

Colofon

De TechniProf is een uitgave van Platform 

Techniek Apeldoorn, Platform Techniek 

Deventer en Platform Techniek Zutphen.
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“Aventus speelt graag 
in op regionale wensen”
Ton van Vught is sinds afgelopen voorjaar directeur Techniek en Mobiel bij ROC Aventus. Hij maakte de afgelopen maanden een 

uitgebreide kennismakingsronde langs het regionale bedrijfsleven om daar vooral te horen hoe onderwijs en bedrijfsleven elkaar beter 

kunnen helpen. “Wat is nodig en wat vraagt dat van ons?”, vat Van Vught samen. Het sleutelwoord is wat hem betreft: co-makership. 

Maar wel vanuit eigen verantwoordelijkheden.

Ton van Vught is directeur Techniek en Mobiel

wat is een aD?
Het Associate-degreeprogramma (Ad) 

is een tweejarig traject in het hoger 

beroepsponderwijs (hbo) dat de overstap 

van mbo’ers, werkenden en werkzoeken-

den naar het hbo gemakkelijker maakt. 

Het is een verkorte hbo-studie, vooral 

bedoeld voor mbo’ers die willen doorstu-

deren maar geen vierjarige bachelorop-

leiding willen volgen. Na een Ad-pro-

gramma hebben zij wel een volwaardig 

hbo-diploma in handen. Nog twee jaar 

doorstuderen om alsnog die bachelor 

te halen, kan ook. Het Ad-programma 

wordt aangeboden door een hogeschool, 

in samenwerking met het mbo om de 

doorstroming te bevorderen. Aventus 

wil het onderwijs in toenemende mate 

samen met het bedrijfsleven invullen. 

Hierin past het Ad-traject zeker. Voordat 

een Ad mag starten van het ministerie, 

moet er aantoonbaar behoefte zijn van-

uit het bedrijfsleven aan zo’n aanbod.
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Eén Platform Techniek Stedendriehoek. 

Dat moet er voor 2013 zijn. “Voornaam-

ste doel van één platform is dat we zo 

maximaal binding kunnen realiseren met 

de verschillende technische branches in 

de regio”, legt Pieter Mulder uit. “Elke 

branche werkt regiobreed samen in 

clusters die weer iemand afvaardigen in 

het Platform Techniek Stedendriehoek. 

Op die manier kunnen we de belan-

gen van alle branches techniek breed 

behartigen.”

Ook van belang: één aanspreekpunt 

voor gemeenten en provincies. Met de 

oprichting van het Platform Techniek 

Stedendriehoek sluiten onderwijs en 

bedrijfsleven zo aan bij (bestuurlijke) 

overleggen voor economische ontwik-

keling en arbeidsmarkt, die al langer 

bestaan op het niveau van de Stedendrie-

hoek. Maar ook voor platformpartners 

zoals het mbo (ROC Aventus) en het hbo 

(Saxion) is één platform handig. “Vanuit 

het platform kunnen we samen eendui-

dig werken aan een optimale aansluiting 

tussen onderwijs en bedrijfsleven”, vat 

Mulder samen.

“Uit recent onderzoek blijkt dat de 

arbeidsmarkt in de Stedendriehoek echt 

een probleem heeft: er zijn te weinig 

goed gekwalificeerde technici in de 

regio. Onze overtuiging is dat je technie-

konderwijs in de regio moet aanbieden 

om arbeidskrachten te behouden voor 

de Stedendriehoek. Het platform heeft 

dan ook als belangrijkste doel om de 

instroom in de techniek te bevorderen.”

De huidige platforms techniek die lokaal 

in Apeldoorn, Deventer en Zutphen actief 

zijn blijven vooralsnog ook bestaan. Zij 

blijven bijvoorbeeld de Week van de 

Techniek organiseren, dat traditioneel 

door het lokale onderwijs en bedrijfsle-

ven wordt georganiseerd.

platfoRm: oRganisatie
In het Platform Techniek Stedendriehoek 

werken onderwijs en bedrijfsleven samen 

aan bevordering van de instroom in 

techniek. Activiteiten zoals de Week van 

de Techniek die al jaren in Apeldoorn, 

Deventer en Zutphen worden georgani-

seerd, blijven op lokaal niveau bestaan. 

De aparte platforms worden opgeheven, 

in ruil voor één regionaal platform.

In de klankbordgroep van het platform 

zitten straks vertegenwoordigers van 

verschillende branches en onder-

wijsinstellingen. Samen ‘regelen’ zij 

de techniekzaken in de regio. Vanuit 

onderwijs zijn vertegenwoordigd: Saxion 

(hbo), ROC Aventus (mbo) en de vmbo-

scholen en de basisscholen in de regio. 

Het bedrijfsleven is verdeeld in diverse 

‘brancheclusters’: procestechnologie, 

voertuigentechniek, grafimedia, metaal, 

installatie- en elektrotechniek en de 

bouw. In elk branchecluster werken ver-

tegenwoordigers uit het bedrijfsleven in 

Apeldoorn, Deventer en Zutphen samen.

Voorzitter van het Platform Techniek 

Stedendriehoek wordt Pieter Mulder. De 

Kamer van Koophandel ondersteunt het 

platform, dat ook een projectadviseur/

coördinator in dienst heeft.

Op weg naar één Platform 
Techniek Stedendriehoek in zutphen

De afdeling Zutphen van Bouwend 

Nederland is de gelukkige winnaar 

van een speciaal Klokhuis Bouwt 

Projectpakket. De afdeling won omdat 

Zutphen zo actief is bij het onder de 

aandacht te brengen van techniek in 

het onderwijs. Bouwend Nederland is 

hoofdsponsor van het Klokhuis Bouwt 

Projectpakket. Dit bestaat uit uitge-

breide lesprojecten over bouwen. Na 

het bekijken van Klokhuisuitzendin-

gen gaan kinderen zelf aan de slag 

met bouwleskisten en maken zo ken-

nis met het gehele bouwproces.

Klokhuis 
bouwt ...

In ontwikkeling: één Platform Techniek Stedendriehoek. 

Eind dit jaar moet het platform een feit zijn, vertelt 

Pieter Mulder. Hij wordt de voorzitter van het Platform 

Techniek Stedendriehoek, dat regionaal alles op alles 

zet om de instroom in de techniek te bevorderen.


