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Meest gestelde vraag aan de voorzitter van het Platform Techniek Stedendriehoek: hoe zit het nu met die 

andere platforms? Bestaan die nog? Hoe zit het precies?
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TechniCampus 
getekend!

Innovatiemakelaar 
Steven Lobregt over 
innovatiekansen 
Stedendriehoek

Docentenstage: 
ervaringen uit de 
praktijk

Interview

Samenwerkings-
overeenkomst

Er is nu één Platform Techniek Ste-

dendriehoek. Dat zet zich in voor de 

promotie van techniek in de regio en 

is regionaal aanspreekpunt voor pro-

vinciale en gemeentelijke overheden, 

Den Haag, bedrijfsleven, onderwijs, 

werkgevers: één krachtige spreekbuis 

dus. Eén platform dat zich sterk maakt 

voor de aansluiting tussen onderwijs 

en bedrijfsleven in de regio.

De komst van dit Platform Techniek 

Stedendriehoek betekent niet het 

einde van de Platforms Techniek Apel-

doorn, Deventer en Zutphen.  

Die blijven actief voor de lokale acti-

viteiten, zoals de organisatie van de 

Week van de Techniek en de Tour de 

Technique.

Medio december heette Pieter Mulder, als voorzitter van het Platform 

Techniek Stedendriehoek, alle vertegenwoordigers van de diverse 

techniekclusters welkom voor een eerste bijeenkomst. Doel van deze 

opzet is maximaal binding realiseren met de verschillende technische 

branches in de regio. Elke branche werkt regiobreed samen in clusters, 

die weer iemand afvaardigen in het Platform Techniek Stedendriehoek. 

Zo kan het platform de belangen van alle branches techniekbreed 

behartigen. Dat is hard nodig, want de regionale arbeidsmarkt heeft 

grote behoefte aan meer technici.  In de volgende TechniProf een 

overzicht van alle clusters en de vertegenwoordigers.

Kickoff Platform 
Techniek 

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

Techniek: hoe zit het 
nu? Stedendriehoek

Het is inmiddels traditie: Sprengeloo 

nodigt alle groepen 8 van de Apel-

doornse basisscholen jaarlijks uit voor 

een techniekochtend of –middag. Doel 

is, legt directeur van Sprengeloo Gerjan 

van Dijken uit, om basisschoolleerlingen 

meer inzicht te geven in wat techniekon-

derwijs in het vmbo is.

“Leuk initiatief”, vindt leerkracht Maaike 

Heuvelhorst, die met haar groep 8 naar 

Sprengeloo is gekomen. “Wij zijn op 

school toch veel met het ‘hoofd’ bezig. 

We werken wel met de techniektorens, 

maar toch komen die ‘handen’ niet altijd

 voldoende aan bod. Het werkstukje (een 

fotolijstje met klokje, red.) is ook goed 

gekozen, want ook de meiden vinden dit 

leuk en er komen verschillende technie-

ken bij kijken.”

Werken aan imago
Ook gedeputeerde Van Dijk is enthousi-

ast over het initiatief. “Het is belangrijk 

om het imago van techniek bij te stellen. 

Daar moet je vroeg mee beginnen, zeker 

omdat kinderen tegenwoordig wel heel 

vroeg moeten kiezen.” Imago speelt een 

belangrijke rol.

Van Dijk is blij te horen dat onderwijs en 

bedrijfsleven in Apeldoorn – en ook in de 

regio – goed samenwerken om instroom 

in de techniek te bevorderen. Maar, 

vraagt hij zich af, moet die samenwer-

king niet nog krachtiger? Is het bijvoor-

beeld wel te doen voor scholen om hun 

faciliteiten actueel te houden? Je loopt 

in feite als vmbo en mbo snel achter de 

feiten aan in vergelijking tot de praktijk 

van alledag in het bedrijfsleven.

Om die reden, zo legt Sprengeloodirec-

teur Van Dijken uit, stemmen scholen 

in toenemende mate met elkaar af, voor 

de Week van de Techniek bijvoorbeeld. 

Volgend jaar hoopt hij de basisscholen 

samen met de andere scholen voor voort-

gezet onderwijs te ontvangen.

PersPectief laten zien
Afdelingsleider Francien Francke voegt 

eraan toe dat het wel belangrijk is om 

voorlichting breed te houden. “Laten 

we de ‘v’ van voorbereidend in het vmbo 

overeind houden”, bepleit zij. “Kinderen 

moet je niet in een koker duwen maar 

juist mogelijkheden laten zien. Kiezen 

met je hart is belangrijk.”

Dan moet natuurlijk wel duidelijk zijn 

waaruit je kunt kiezen. Daarom blijft 

die brede voorlichting over wat er in 

de techniek te koop is zo belangrijk, 

benadrukt voorzitter van het Platform 

Techniek Stedendriehoek Pieter Mulder 

nog maar eens. “We ontvangen tijdens 

de open dagen in het bedrijfsleven zeker 

zo’n vijftienhonderd bezoekers”, vertelt 

Dianne van Dulmen van het platform. 

Die zien dan inderdaad wat techniek in 

de praktijk is, op alle niveaus. “Er gaat 

een wereld open voor kinderen, maar 

ook voor hun ouders en opa’s en oma’s.”

Daarom ook, is zo’n dagdeel techniek 

in het vmbo zo belangrijk, benadrukt 

leerkracht Maaike Heuvelhorst. Een stap 

verder dan werken met de techniekto-

rens op de basisschool en aan de slag 

in de praktijkruimten van de diverse 

techniekdisciplines geeft toch weer iets 

meer beroepsbeeld …

Techniekochtend bijgewoond 
door gedeputeerde Van Dijk

Afgelopen najaar bezocht groep 8 van protestants-christelijke basisschool De Korenaar 

Sprengeloo in Apeldoorn om daar (alvast) lekker aan de slag te gaan met techniek. 

Ook present: gedeputeerde Jan Jacob van Dijk, die ook wel eens wilde zien hoe 

zo’n techniekochtend in zijn werk gaat. Van Dijk hoorde daarna hoe onderwijs en 

bedrijfsleven samenwerken in het Platform Techniek.

Groep 8 mag vast 
‘spieken’ 
bij Sprengeloo

Docenten uit het techniekonderwijs 

(vmbo, mbo en hbo) en vertegen-

woordigers van het regionale 

bedrijfsleven kwamen op 20 

november naar Ardagh Group voor 

een inspirerende bijeenkomst. 

Tijdens deze ontbijtsessie gaf 

plantmanager Jan de Bruin een kijkje 

in de keuken van Ardagh en praatte 

de ontbijtgasten vervolgens bij over 

de laatste ontwikkelingen rondom de 

TechniCampus. De bijeenkomst werd 

besloten met een rondleiding door 

het bedrijf.

Ontbijtsessie bij Ardagh Group, Deventer
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Mooi initiatief, die TechniCampus. Als 

het aan Steven Lobregt ligt biedt juist het 

regionale bedrijfsleven daar studenten 

inspiratie en uitdaging. Want wat is er nu 

leuker dan bezig zijn met de techniek van 

morgen? Dát motiveert.

“Als Innovatienetwerk kunnen wij proe-

ven ook financieel ondersteunen”, vertelt 

Lobregt. “Per idee, project of proefopstel-

ling kunnen wij tussen de 5 en 10 duizend 

euro meebetalen.”

De praktijk laat namelijk zien dat beden-

kers van die briljante ideeën of vondsten 

vaak ondersteuning nodig hebben bij 

de verdere ontwikkeling of uitvoering 

ervan. “Op papier klopt het idee, maar 

de vertaling naar de praktijk, dat is een 

struikelblok.”

Bedrijfsleven aan zet
Neem de wens van een installateur om 

bakluchtjes in keukens aan te pakken. 

Een student bedacht dat kattenbakkor-

rels hiervoor heel handig zouden zijn, een 

techneut bouwde vervolgens een handig 

apparaatje dat op dit idee voortborduur-

de. Andere voorbeelden: zoutpanelen die 

zorgen voor natuurlijke verwarming of 

koeling, proeven met recycling van oude 

dakbedekking en experimenten met ijs-

kristallen waar je energie in kunt opslaan 

of waarmee je afvalstoffen kunt afvangen. 

Zo zijn er nog veel meer innovaties te 

noemen.

Lobregt verbindt onderwijs en bedrijfs-

leven, waardoor innovaties ook echt van 

de grond komen. Hij merkt echter dat er 

tegenwoordig bij onderwijsinstellingen, 

zoals technische universiteiten, nauwe-

lijks nog werkplaatsen zijn te vinden waar 

de ‘uitvinders’ aan de slag kunnen met 

de uitvoering van hun plan. Ziedaar de 

link naar de TechniCampus, waar straks 

veel jongeren kunnen meedenken en 

meebouwen aan die innovaties in wat de 

Research & Development Campus gaat 

heten.

regio moet het dragen
“In mijn optiek zouden studenten straks 

echt moeten toeleven naar die dag school 

omdat ze daar creatief kunnen zijn.” 

Waarmee hij maar wil zeggen: werken 

aan innovatieve projecten enthousias-

meert. Meerwaarde is ook dat studenten 

van mbo, hbo en universiteit kunnen 

samenwerken. Iets wat in het onderwijs 

nauwelijks aan bod komt, maar op de 

werkvloer vaak wel realiteit is.

Voorwaarde voor succes is wel dat het 

bedrijfsleven die uitdagende projecten 

ook neerlegt bij de TechniCampus, zodat 

een continue stroom gaat ontstaan. “Wij 

kunnen dit vanuit het Innovatienetwerk 

voeden, maar bedrijven moeten het gaan 

dragen.” Ook het onderwijs heeft een 

opdracht wat betreft Lobregt. “Zorg voor 

integratie. Laat studenten uit de diverse 

disciplines samenwerken aan die proef-

opstellingen of aan de uitvoering van die 

ideeën die tot de verbeelding spreken. 

Laat ze leuke dingen maken!”

”Innovatienetwerk voedt 
graag, bedrijfsleven 
moet het gaan dragen”

Docent van ROC Aventus Harm Jan Wolters liep stage bij leerlingbe- 

geleider Ben Aalders van Hollander Techniek. 

Het resultaat van het Sluisproject, dat beroepsonderwijs en bedrijfs-

leven dichter bij elkaar wil brengen door de stages.

Docent op stage: 
Sluisproject van start

TechniCampus kan mooie broedplaats zijn voor innovatie

Als Innovatiemakelaar verbindt Steven Lobregt vanuit het Innovatienetwerk Stedendriehoek onderwijs en bedrijfsleven, 

om zo te komen tot echte vernieuwing in de regio. Voor de TechniCampus ziet hij mogelijkheden: bedrijven kunnen er 

proefopstellingen of machines laten bouwen door studenten van mbo, hbo en universiteit. Maar: actie is dan wel nodig.

Docenten techniek uit het mbo elk jaar twee weken op stage in het bedrijfsleven. 

Dat is de stip op de horizon voor het Sluisproject, dat bedoeld is om onderwijs en 

bedrijfsleven kennis te laten uitwisselen wat moet zorgen voor hogere onderwijs-

kwaliteit. Bijkomend voordeel is het netwerk dat zo ontstaat. Het project is net 

begonnen in de Stedendriehoek en de stage van Wolters was één van de eerste 

praktijkervaringen.

Aalders: “Ik kan iets leren van de didactische kennis van Harm Jan en het is fijn 

om ook een gezicht te kennen van de man die mijn jongens de theorie bijbrengt.” 

Docent Wolters: “De ervaring die Ben inbrengt is goud waard. Je ziet dat alles 

meer gaat leven bij de jongens.”

Of de veelbesproken ‘kloof’ tussen onderwijs en bedrijfsleven herkenbaar is?  

Er zijn verschillen, natuurlijk. Maar, zegt Wolters: “ROC’s zijn er voor de theorie. 

De praktijkles moet juist in het bedrijfsleven plaatsvinden. En dus gaat het vooral 

om een heldere taakverdeling.” Aalders is het daarmee eens. “Het is fijn te zien 

dat we sommige taken samen opnemen zoals de sociale vaardigheden.”

Dit is een samenvatting van een artikel dat verscheen in … INVULLEN!

”Handtekeningen 
samenwerking” 
TechniCampus gezet”

Op 4 december was het ‘officieel’: toen werden de handtekeningen gezet 

onder de samenwerkingsovereenkomst voor de TechniCampus. De bouw, 

de installatie- en elektrotechniek en de metaaltechniek waren present, 

net als wethouder van Deventer Margriet de Jager, kwartiermaker Wijnand 

Moonen en voorzitter van het Platform Techniek Stedendriehoek, Pieter 

Mulder. Inmiddels is de locatie van het nieuwe techniekcentrum bekend. 

Aan de Schoonenvaardersstraat wordt het voormalige gebouw van Thieme 

momenteel verbouwd tot TechniCampus. Jongeren kunnen zich nu al 

inschrijven; de TechniCampus wordt volop onder de aandacht gebracht van 

leerlingen in het vmbo en komend schooljaar gaan de opleidingen van start.

Steven Lobregt

Platform 
Techniek 

Stedendriehoek 
wenst u 

een gezond 
en succesvol 

2013


