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VOORWOORD

Dit magazine ‘Techniek’ laat precies zien waar we voor
staan en hoe belangrijk het Elde College de samenwerking met technische bedrijven en opleidingen vindt.
Samen maakten we daarom dit magazine, vooral om te

Over Bart

benadrukken hoe ontzettend leuk, goed en belangrijk
techniekonderwijs is. Met dit magazine willen we het
enthousiasme over techniek met u en met jou als lezer

Bart Kemp is teamleider van het techniekonderwijs op

delen. De samenwerking met technische bedrijven in de

het Elde College in Schijndel. De appel valt niet ver van

regio en mbo-opleidingen is uniek en is van groot belang

de boom; Barts vader was van huis uit ook elektrotech-

voor ons onderwijs. De contacten die we met elkaar

nicus. Bart: “Mijn pa deed o.a. de storingsdiensten op

hebben zijn krachtig. Het enthousiasme over techniek is

het militaire vliegveld in Eindhoven. Als hij gebeld werd,

onze grootste gemene deler.

ging ik vaak mee. Ik bukte dan in de militaire auto zodat
ze me bij de controles bij de ingang niet zagen, want ei-

Dat betekent elkaar weten te vinden en samen de door-

genlijk mocht ik als kind het vliegveld niet op. Ook leerde

lopende leerlijn vorm en inhoud geven. Met elkaar het

ik al heel jong veel over middenspanning, laagspanning,

gesprek aangaan over samenwerken en over het onder-

aanvliegverlichting, trafohuisjes en relaisschakelingen.

wijs van de toekomst. Waar liggen de behoeften van het

Geweldig vond ik dat!”

bedrijfsleven, wat is de arbeidsrelevantie, m.a.w. wat
kunnen we elkaar bieden?

Na de MTS ging Bart naar de PTH (Pedagogische Tech-

Op het Elde College bereiden we onze techniekleerlin-

nische Hogeschool Eindhoven). “Het onderwijs kreeg

gen zo goed mogelijk voor op de arbeidsmarkt, zodat

mijn interesse. Ik haalde mijn tweedegraads bevoegd-

zij straks dát in huis hebben waar behoefte aan is. Zo

heid en begon in 1996 op het Elde College. Het mooiste

werken we samen aan toekomstbestendig onderwijs!

van techniekonderwijs is dat het hier elke dag anders

Het onderwijs van morgen!

is, omdat elke leerling anders is. Iedere leerling doet
ertoe en is uniek. Iedere leerling leert anders. Ik wil mijn

Bart Kemp

techniekleerlingen motiveren en hen helpen door samen
met hen te kijken naar wat zij nodig hebben.”

teamleider techniek Elde College
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In de aanloop naar dit techniekmagazine kwamen leerlingen van
het Elde College met het idee om

Esmee van Krieken, Keon van de Hoogerwerf, Bram van Grinsven, Rodi

ook de minister van Onderwijs te

Wouters, Dorus Jaspers, Gerard Spijkers, Bart Kemp en Daniëlle van

interviewen over het belang van

Drongelen mochten minister Slob spreken in zijn werkkamer in Den Haag.

techniekonderwijs.

In gesprek met minister Slob
over techniekonderwijs
Zo gezegd, zo gedaan. Ze stuurden een mailtje aan minister

De school heeft van de minister een subsidie ontvangen om

Slob en werden uitgenodigd om op 6 februari 2020 langs te

techniekonderwijs nog interessanter te maken voor vmbo-

komen in Den Haag voor een kopje koffie en een goed

leerlingen. De subsidie is een stevige impuls die nodig is

gesprek over techniekonderwijs. Samen met Gerard Spijkers,

volgens de minister.

directeur vmbo-onderwijs en Bart Kemp, teamleider tech-

Haal je diploma!

niek stapten de vijf leerlingen op deze dag in de trein naar
Den Haag.

In Den Haag worden de leerlingen hartelijk ontvangen door
de minister. Zijn vriendelijkheid haalt meteen een stukje

In de trein

spanning weg bij de leerlingen. Rodi: “Het is voor mij geen

Keon, een leerling van het Elde College die de richting tech-

dagelijkse kost om koffie te drinken met de minister!”

niek volgt, zit naast Bart Kemp in de trein naar Den Haag.

Minister Slob vertelt hen dat hij het belangrijk vindt dat

Bart: “Ik ben benieuwd naar de visie op techniekonderwijs

leerlingen eerst hun diploma halen en daarna pas gaan

van minister Slob voor de komende vijf jaar”. Keon vertelt dat

werken. Slob: “Kennis en vaardigheden zijn belangrijk. Zorg

hij aan de minister gaat vragen wat hij het mooiste vindt op

dat je een goede basis hebt, haal je diploma’s en die mooie

het gebied van techniek.

baan komt daarna vanzelf!”
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Gewild

Bram wil wel wat meer weten over de technische inzichten

Veel leerlingen krijgen tijdens hun opleiding al een baan

van de minister en legt een combinatie schakelaar en een

aangeboden vanwege het tekort aan goed technisch

stopcontact met schroevendraaier op de tafel van de

personeel. Slob: “Ik heb zelf wel wat technische inzicht-

minister. Vaardig schroeft de minister alles uit elkaar en

en, maar mijn vrouw is beter in het opknappen van kleine

vertelt dat hij wel de elektriciteitsdraden mist bij deze

technische klussen in huis.” Daarmee breekt hij een lans

opdracht. Ook legt hij uit hoe hij deze opdracht met draden

voor vrouwen in de techniek. “Door leerlingen al op jonge

had opgelost. Bram knikt tevreden. De minister is geslaagd!

leeftijd kennis te laten maken met de techniek, wordt het vak

Liever timmerman

voor jongens én meisjes interessanter”, zegt Slob. Esmee
vertelt dat er ook kinderen van de basisscholen op het Elde

Nadat er nog een groepsfoto wordt gemaakt verlaten de

College komen om kennis te maken met techniek. Esmee:

leerlingen vol trots het ministerie. Doris: “Ik vind de minis-

“Ze leren bijvoorbeeld metselen bij ons!” Minister Slob vindt

ter een aardige man. Hij moet hier wel veel organiseren en

het belangrijk dat leerlingen op vroege leeftijd al in aanrak-

plannen, dat merk ik wel.” Bram vult aan: “Ik wil liever tim-

ing komen met het vak techniek. Slob: “Door het gewoon te

merman worden dan minister. Als ik minister Slob zo juist

doen is het vak voor iedereen interessant. Het is voor ons

even zie en hoor wat hij allemaal doet en waar hij aan moet

land heel belangrijk dat er goede techniekprofessionals zijn

denken, lijkt me dat iets te veel werk voor mij.”

en jullie zijn daar een voorbeeld van. Jullie zijn gewild. Echt
Scan de code en

gewild!”

lees hier het verslag van ‘TROUW”
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Ontmoet onze leerlingen!
Techniekonderwijs volgen op het Elde College

Ik vind de lessen op het Elde College duidelijk en

Raoul van den Dungen, leerling Elde College,

Jimmy van Oers, leerling Elde College,

is leuk en het is handig voor later!

leer er veel van. Een handige opleiding voor later!

3 vmbo, BWI (Bouwen, Wonen en Interieur)

3 vmbo, BWI (Bouwen, Wonen en Interieur)

Ik ben creatief en wil graag met mijn handen

Je kan hier op het Elde College veel met je handen

werken. Dat kan ik hier op school combineren! Mijn

doen en er is veel vrijheid om te kiezen. Zo kan ik mijn

tip voor andere meisjes is om zelf te kiezen wat

eigen stage-bedrijf uitkiezen. Installatietechniek en

je interesse heeft en niet te kijken naar wat je

loodgieterswerk is mijn ding. Daarom word ik loodgieter of

klasgenoten op de basisschool kiezen.
Esmee, leerling Elde College,

installateur

Rodi Wouters, leerling Elde College,

3 vmbo, BWI (Bouwen, Wonen en Interieur)

4 vmbo PIE (Produceren, Installeren en Energie)
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Samen investeren
in de toekomst

ik geen technische opleiding heb gehad, fascineert het me
hoe technici dingen voor elkaar krijgen, vaak heel vernuftig,
Mooi om te zien hoeveel technisch talent er in onze regio is.

innovatief en creatief. Zonder techniek zou onze wereld er

Het bedrijfsleven heeft ze keihard nodig. Binnen Meierijstad

heel wat anders uitzien. Het lijkt me geweldig als je daar

streven we naar een compleet onderwijsaanbod. Een breed

echt goed in bent en van je technische talenten ‘werk’ kunt

aanbod op het gebied van techniek is daarbij onmisbaar.

maken.”

Leerlingen in onze gemeente kunnen gebruik maken van

Toekomst

een breed scala aan opleidingen en stageplaatsen. Zo
vergroten ze de kans op een mooie toekomst.

De scholen in de regio hebben de handen ineengeslagen om
brede opleidingsmogelijkheden aan te bieden. Als gemeente

Wethouder Van der Pas:“Techniek doet ertoe. Het is

stimuleren wij dit graag. We zijn dan ook niet voor niets één

concreet en zichtbaar en toepasbaar op allerlei terrein, in de

van de partners in de 3O samenwerking: onderwijs, on-

bouw, de gezondheidszorg, de ICT, noem maar op. Hoewel

dernemers én overheid. Samen kunnen we ervoor zorgen
dat we ook in de toekomst voldoende geschoold (technisch)
personeel hebben. Samen investeren we in de jeugd, want
de jeugd heeft tenslotte de toekomst.
Burgemeester Van Rooij: “Kiezen voor techniek is kiezen
voor vernieuwing, innovatie, ontwikkeling. Techniek is een
vak dat steeds in beweging is. Onze hele samenleving, ons
bedrijfsleven steunt op techniek. Als er ergens toekomst in
zit, dan is het in de techniek. Een meer op de toekomst
gerichte opleiding kun je volgens mij niet kiezen: het
bedrijfsleven schreeuwt om goed opgeleide professionals,
mensen die hun vak verstaan. In Meierijstad werken wij er
hard aan om onderwijs en arbeidsmarkt zoveel mogelijk
op elkaar aan te laten sluiten. Zo kun je recht vanuit het
techniekonderwijs aan de slag bij één van de vele mooie
bedrijven in Meierijstad! Jij als professional bent hier meer
dan welkom én nodig!”
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Installatie Maatschappij H.Ek B.V. is een landelijk opererend
installatiebedrijf voor alle technische installaties binnen
gebouwen.
H.Ek heeft alle technische disciplines in eigen huis, te weten:

H.Ek streeft ernaar zoveel mogelijk prefabdelen in de eigen

•

elektrotechniek

werkplaats samen te stellen waardoor op de bouwplaats

•

sanitair

snel en efficiënt gewerkt kan worden.

•

centrale verwarming

Leerlingen die een BBL opleiding willen volgen en in het

•

luchttechniek

bezit zijn van een vmbo diploma, kunnen bij Installatie
Maatschappij H.Ek B.V. als erkend leerbedrijf kiezen voor

Door middel van het opgestelde programma van eisen van

een niveau 2 of niveau 3 opleiding Installatietechniek of Ele-

een opdrachtgever heeft H.Ek de nodige kennis in huis om

ktrotechniek. De leerling gaat dan 4 dagen per week werken

dit om te zetten in een voorontwerp en calculatie. Ook het

op een bouwproject en 1 dag per week naar school (ROC).

vervolgtraject zoals ontwerp, engineering en werkvoor-

Op het bouwproject zal de leerling werken onder begeleiding

bereiding is bij H.Ek in goede handen.

van een (leidinggevend) monteur van H.Ek B.V.

Door het beheersen van alle technische disciplines en de

De verrichtingen van de leerling wordt door de opleidings-

aanwezige kennis is H.Ek een veel gevraagd bouwteam-

coördinator zowel op het ROC als op de bouwplaats

partner. De coördinatie van deze disciplines wordt door H.Ek

nauwkeurig gevolgd.

uitgevoerd, hetgeen kostenbesparend is voor de opdracht-

Leerlingen met een vmbo gemengd theoretische leerweg,

gevers. Het geheel wordt ondersteund en uitgevoerd door

theoretische leerweg of havo opleiding kunnen ook bij H.Ek

een staf van goed opgeleide en geschoolde medewerkers,

B.V. terecht. Zij kunnen hier bijvoorbeeld de opleiding tot

die reeds een zeer ruime ervaring hebben in soortgelijke

tekenaar/ werkvoorbereider volgen.

installaties en projecten in de woningbouw.

De vele loopbaantrajecten binnen Installatie Maatschappij
H.Ek B.V. maken het mogelijk dat leerlingen zich kunnen

Ook de modernste technieken worden door ons ontworpen

blijven ontwikkelen.

en geïnstalleerd, zoals:
•

zonne-energie

Afrikalaan 8

•

warmte terugwinsystemen

5232 BD Den Bosch

•

klimaatbeheersingssystemen

•

energiebeheersingssystemen

www.hekbv.com
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Met leerlingen praten over techniek,
geeft mijn leven inhoud!
Trots

Peter van Kempen is opleidingscoördinator bij Installatie
Maatschappij H.Ek in ‘s-Hertogenbosch. Peter begeleidt

“In een paar jaar tijd heb ik hier het erkend leerbedrijf

alle leerlingen die bij H.EK stage lopen. Dat is redelijk

verder op de kaart gezet. De scholen en docenten die ik

uniek in het bedrijfsleven en voor hem geweldig om te

inmiddels ken, waarderen mij in wat ik doe en komen daarop

doen. Zijn hart ligt bij het opleiden van jonge mensen: “Ook

terug door te zeggen dat ik commitment uitstraal én nakom.

vind ik het prima als ze soms bij H.EK mijn kantoor binnen-

Ook mijn collega’s van H.Ek zien inmiddels de waarde van

lopen en andere, meer persoonlijke vragen aan mij stellen

opleiden binnen het bedrijf. De vele loopbaantrajecten binnen

en me zien als hun vertrouwenspersoon. De ouders betrek

Installatie Maatschappij H.Ek B.V. maken het mogelijk dat

ik er ook bij en ik heb met hen jaarlijks een gesprek. Dat

leerlingen zich kunnen blijven ontwikkelen, waardoor ze

contact vind ik belangrijk.”

na het behalen van hun diploma bij H.Ek bijven werken.”
“Tweede- en derdejaars leerlingen van het Elde College
komen regelmatig langs voor een rondleiding bij H.Ek. We
gaan dan met techniek aan de slag en ze zetten producten
in elkaar om te ervaren hoe leuk werken in de techniek is.
Ze maken bijvoorbeeld een cactus van pvc of ze zetten een
industrieel riool in elkaar. Zo ontdekken de leerlingen steeds
beter welke richting ze in willen.

Toekomst

“H.EK is een erkend leerbedrijf. Op
dit moment leiden we 21 leerlingen op. De meesten doen een

BBL- opleiding. Dat wil zeggen dat ze één
dag in de week naar school gaan en 4 dagen
hier aan de slag zijn. Met alle nieuwe technieken
die we hier leerlingen aanleren heb je met de toekomst
van installatietechniek goud in handen! Het oude imago, dat
mensen soms nog denken dat werken in de techniek een vies
beroep is, moet maar eens klaar zijn. Het zijn nieuwe tijden,
er is volop werk en goede salarissen maken het positieve
plaatje compleet.”

Excellent

“De jaarlijkse vmbo-DoeDag op het Elde College is prachtig!
Met een werkgroep bereiden we deze voor zodat er verschillende doe-activiteiten zijn. De beroepenwedstrijd Installatie- en
Elektro-techniek wordt dit jaar op het Elde College georganiseerd waar leerlingen van verschillende scholen aan meedoen.
Het Elde College heeft van de onderwijsinspectie het keurmerk
goed gekregen voor o.a. praktijk- en techniek-onderwijs. Dat
vind ik heel knap voor zo’n grote school, ze verdienen het en
dat is ook de reden waarom ik graag met hen samenwerk!”
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Maak van elektrotechniek jouw toekomst!
Verlichting, domotica en beveiligingsinstallaties. Elektro-

oplaadt. Verlichting die zich automatisch aan de gewenste

techniek is overal om je heen. Als elektrotechnicus kun jij

sfeer aanpast. Dit soort innovaties zijn dichterbij dan je

dus ook alle kanten op. Wat dacht je van werken aan een

denkt. En wie weet wat de toekomst nog meer voor jou in

duurzamere wereld? Leer bijvoorbeeld zonnepanelen,

petto heeft. Je ziet het: de wereld van elektrotechniek ligt

energiebesparende installaties of laadpalen voor elektrische

aan je voeten!

auto’s installeren. Of misschien vind jij het wel te gek om zo
realistisch mogelijke 3D-modellen te ontwerpen of je bezig

Meer weten? Check het tofste leerbedrijf in de regio

te houden met de nieuwste gadgets voor ‘slim wonen’.

‘s-Hertogenbosch via www.evansantvoort.nl.

Slim wonen?

Van Santvoort Enovatieve Installaties

Ja, de huizen en bedrijven van de toekomst staan bol van de

Runweg 30

e-installaties. Een pratende koelkast die zelf boodschappen

5258 BN Berlicum

bestelt. Een aanrecht dat elektrische apparaten draadloos

www.evansantvoort.nl

10

Onze medewerkers staan centraal.
Zij zijn onze helden op de bouw!
Diversiteit

We presenteren ons op de vmbo DoeDag van het Elde

“We geven jonge mensen hier alle ruimte en bieden hen

College. Een fijne school om mee samen te werken.”

kansen. Doordat we breed georiënteerd zijn, zijn er steeds

Vertrouwen

weer nieuwe technieken binnen de bouw die ingezet kunnen
worden in het werk van ontwerp tot eindproduct. Zo werken

Bas van Alebeek komt uit Den Dungen en werkt als leiding-

we aan huur- en koopwoningen, appartementencomplexen,

gevend monteur bij Van Santvoort. Bas: “Op het Elde College

zorgcentra, bedrijfsruimten en scholen. Onze opdracht-

heb ik de richting elektrotechniek gedaan en daarna heb ik

gevers komen voornamelijk uit een gebied met een straal

op het mbo niveau 2 en 3 gehaald als elektromonteur. Nu

van 50 kilometer rond ’s-Hertogenbosch. Onze diversiteit

ga ik nog één dag in de twee weken naar school voor niveau

maakt het ook mogelijk voor werknemers om te kunnen

4. Mijn opleiding is nu voornamelijk gericht op werkvoor-

kiezen. We vragen regelmatig welke richting ze in willen, dan

bereiding, licht- en kabelberekeningen en het maken van

kunnen we hier gericht op sturen in opleiding en werk.

andere calculaties. Ik werk hier al 4½ jaar en heb het goed
naar mijn zin. Op het Elde College heb ik de basis geleerd en

Erkend leerbedrijf

het werd steeds interessanter toen ik hier aan de slag kon.

“We bieden opleidingen aan en delen kennis. Als erkend

In de praktijk leer je toch het meeste! Bij Van Santvoort krijg

leerbedrijf zijn alle leerlingen bij ons van harte welkom.

ik veel kansen die samengaan met vertrouwen. Vorig jaar

Zowel leerlingen van het Elde College, als van mbo en hbo

kreeg ik mijn eerste opdracht als leidinggevende. Het ging

opleidingen. Bij ons bedrijf krijgen ze interesse voor het vak

om de bouw van 150 studentenappartementen in Tilburg.

en blijven ze hier graag werken.

Dat vond ik heel wat. Maar ik leerde veel, zoals zelf oplossingen bedenken en mensen aansturen. Met een goede
ondersteuning vanuit Van Santvoort lukt het mij en daar ben
ik best trots op.”

Bekijk hier onze film

Jos van Schijndel is algemeen directeur bij Van Santvoort
Enovatieve Installaties. Het bedrijf bestaat bijna 50 jaar
en heeft een familiecultuur. Jos: “We hebben hier korte
lijntjes en zijn een platte organisatie, dat zorgt voor een
gemoedelijke sfeer. Daarnaast is de uitdrukking ‘niet
lullen maar poetsen’ een positief begrip binnen ons
bedrijf. Wij stoppen pas als de opdrachtgever tevreden is.”
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Wat doen we?
De missie van Actemium? Onze klanten helpen hun concur-

sites en/of ben je in verschillende landen actief? Als

rentievoordeel en industriële prestaties te verbeteren.

netwerkorganisatie zijn we hierop ingericht.

Actemium is een krachtig wereldwijd netwerk van 380

De 21.000 experts van Actemium werken aan veilige en

business units. Allemaal zijn we 100% toegewijd aan het

duurzame oplossingen & diensten die de gehele industriële

industriële proces. Onze bedrijven zijn gevestigd in veertig

levenscyclus beslaan. Binnen onze dagelijkse activiteiten

landen over de hele wereld. We zijn dus altijd dichtbij.

vertrouwen we op onze krachtige netwerksysteemexpertise.
Binnen alle processen leveren we turnkey oplossingen.

Actemium is een merknaam. We zijn een multidisciplinair
www.actemium.nl

netwerk en leveren multidisciplinaire diensten. Heb je veel
8
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Mijn werk is mijn hobby!
Droom

Ambassadeur

ik de liefde voor de techniek meegekregen. Als kind droom-

bij CNV Jongeren. Ik gaf toen voorlichting over techniek.

de ik ervan om later robots te gaan bouwen en dat doe ik nu.

Dat was zo leuk, dat ik nu ook op de open dagen van

De paneelkasten die we maken sturen robots aan en voor de

scholen Actemium vertegenwoordig. Op het Elde College

besturingen van sommige systemen

in Schijndel sta ik op de vmbo DoeDag. Als echte Schijn-

maken we robotarmen.

delnaar wil ik dat natuurlijk niet missen. Op open dagen

Mijn vader zat al in de techniek als electricien. Van hem heb

Een aantal jaren geleden was ik ambassadeur techniek

kunnen leerlingen printplaatjes solderen.

Doorgroeimogelijkheden

Het belangrijkste vind ik om hen te laten ervaren en te

De werksfeer is hier echt heel erg leuk. Onderling hebben

laten zien hoe mooi een beroep in de techniek is.

we veel plezier en het werk wordt goed betaald. Er is hier

Trots

altijd plaats voor goede vakmensen en er is vertrouwen in
mensen: als mijn leidinggevende ziek is, mag ik zijn werk

Ik ben best trots op mezelf en wat ik heb bereikt. Ik begon

overnemen. Ook krijgen werknemers hier veel vrijheid om

op het Elde College op vmbo-Basis, zat in kleine groepen en

zich verder te ontwikkelen of om initiatieven te nemen. Als

kreeg leerwegondersteuning. Dat had ik toen nodig en het

extra taak in mijn functie doe ik ook de werkvoorbereiding

hielp me goed. Inmiddels heb ik niveau 4 op zak.

en planning. Ik bereid projecten voor, maak er een prijs voor

Misschien twijfelden mijn docenten over wat ik zou kunnen,

en plan ze in. Op de vestiging Veghel werken 70 mensen,

maar laatst kreeg in een compliment van een docent van wie

maar wereldwijd telt Actemium 20.000 werknemers. Voor

ik toen les kreeg en dat doet me goed. Het Elde College is

mij betekent dat, dat ik nog verder kan groeien. Er is hier nog

een goede school, mede door de goede leerkrachten. Ik heb

veel te halen.

er prettige jaren gehad.

Paul van Heertum is een oud-leerling van het Elde
College en werkt als monteur/projectvoorbereider bij
Actemium in Veghel. Nadat hij in 2009 zijn vmbo-diploma
op het Elde College in Schijndel behaalde, leerde hij voor
eerste monteur elektrotechniek op ROC De Leijgraaf.
Daarna deed Paul de opleiding BBL 4 elektrische- en
industriële producten en systemen en studeerde hij af
als engineer.
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Water uit de kraan, een verwarmd huis, een opgeladen tele-

• BAM betaalt je opleiding.

foon en WiFi dat thuis altijd werkt is voor velen de normaal-

• Je werkt met je handen.

ste zaak van de wereld.

• 4 dagen per week werk je buiten, 1 dag per week ga je

Maar heb je je ooit afgevraagd hoe dat nou precies werkt?

naar school.
• Je leert het vak van een ervaren monteur.

Bij BAM Infra Energie & Water zorgen wij ervoor dat Gas,

• We begeleiden je, van begin tot eind, zodat jij je opleiding

Water, Elektra en Glasvezel wordt aangelegd, vanaf de bron

met succes gaat afronden.

tot in jullie meterkast. Onze monteurs doen reparaties,
verbinden kabels en leidingen met elkaar en lossen

Daarnaast biedt BAM vele mogelijkheden om door te

problemen op.

groeien en jezelf te blijven ontwikkelen.

Je krijgt bij ons een baan en je leert het vak van een ervaren

Wij vinden het belangrijk dat je iedere dag met plezier naar

collega. Je wordt opgeleid tot monteur zodat je in de toe-

je werk blijft gaan!

komst zelfstandig ondergrondse kabels en leidingen kunt
aanleggen en onderhouden.
BAM Infra Energie & Water bv

De voordelen op een rij:

Steenbok 15

• Je krijgt meteen een contract bij BAM.

5215 MG ’s-Hertogenbosch

• Je krijgt gelijk salaris.

www.bam.nl
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Ons imago is misschien niet sexy,
maar we maken hier wel iets heel belangrijks!
Bij BAM werken wereldwijd 21.000 mensen. Jerry- Lynn:

Ook kun je je bij BAM specialiseren in een discipline. Tijdens

“Onze grootste uitdaging is aan leerlingen zichtbaar te

een BBL-opleiding betaalt BAM je kleding en je opleiding en

maken wat BAM doet in de ondergrondse techniek. Je ziet

word je fulltime betaald voor het werk dat je doet. Dat geldt

het niet, omdat we daadwerkelijk onder de grond werken.

ook voor de dagen dat je nog naar school gaat.”

70% van de Nederlandse bevolking zou zonder gas, water,

Warm bad

elektra en wifi zitten als wij ons werk hier niet goed doen.
Mensen mopperen weleens als we een straat openbreken

“We trainen onze leerlingen in onder andere veiligheid en

en de weg gedeeltelijk afzetten of wanneer er even geen

hygiëne. De kwaliteit die BAM levert is belangrijk. Denk

water in een huis is. Dat wat onze mensen ondertussen

bijvoorbeeld aan veilig drinkwater dat via de leidingen een

onder de grond doen, daar gaat het echt om en dat vergeten

huis binnenkomt. Mijn broer Yannick Sanders heeft op het

ze weleens. Daarom ben ik trots op al mijn leerlingen die

Elde College zijn diploma gehaald en werkt nu hier. Hij is

een vak leren dat ertoe doet!”

één van de jongens die ik begeleidde en werkt hier nu als
monteur. Voor mijn leerlingen probeer ik een omgeving te

Wat doen we

creëren waarin ze van elkaar kunnen leren en wat aanvoelt

“Om ons werk meer zichtbaar te maken, ontwikkelen we

als een warm bad.”

op dit moment een lespakket voor vmbo-leerlingen om de

Blij

ondergrondse infrastructuur inzichtelijk te maken. Dat doen
we samen met andere partners, waar het Elde College ook

Er wordt bij BAM gekeken naar je kwalificaties en mogelijk-

deel van uit maakt. Onze vakmensen vinden het leuk om met

heden. Zelf ben ik ooit begonnen als uitzendkracht bij de

hun handen te werken en hebben veel voor elkaar over in de

receptie. Inmiddels ben ik doorgegroeid naar wat ik nu doe.

ploegen waarin ze werken.

Dat was voor mij soms best pittig, maar wat word ik blij van
het werk dat ik nu doe.”

Jerry-Lynn Braat werkt als leerlingbegeleider bij BAM
Infra Energie & Water Zuid bv in ’s-Hertogenbosch. Ze
heeft het totaal overzicht van 68 leerlingen die landelijk bij
BAM Infra Energie & Water in opleiding zijn.
De leerlingen van de regio Zuid en West worden door
Jerry-Lynn begeleid.
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IW Brabant-Zeeland
Omdat Opleiden Werkt!

Wij zijn IW (InstallatieWerk), hét opleidingsbedrijf in de regio

theorie op een ROC in de buurt.Tijdens de opleiding is de

voor de installatie- en elektrotechniek. Techniek heeft de

leerling ‘in dienst’ van IW en geeft een vaste praktijkopleider

toekomst, dus wij zorgen ervoor dat iedereen klaar is voor de

extra begeleiding waar nodig. Er zijn geen opleidingskosten

techniek van morgen!

want die betalen wij, evenals een goed salaris. Geslaagd
voor het mbo diploma elektro- of installatiemonteur? Dan

Omdat Opleiden Werkt! Daar sluit een BBL-opleiding

kun je meteen aan de slag of nog verder leren. IW begeleidt

(beroepsbegeleidende leerweg niveau 2 t/m 4) via IW hele-

hierin graag.

maal op aan. Het grootste deel van de tijd wordt besteed als

Voor meer informatie check www.iwnederland.nl of mail

leerling-monteur bij een aangesloten elektro- of installatie-

infoiwbz@iwnl.nl. Samen kijken wij of leren en werken in de

bedrijf. Door ervaren monteurs worden de fijne kneepjes

techniek iets voor jou is!

van het vak eigen gemaakt. Speciale vaardigheden worden
geleerd op één van de 7 praktijklocaties van IW, dat kan in

Muntelaar 10

Goes, Bergen op Zoom, Breda, Tilburg, Den Bosch,

5467 HA Veghel

Veldhoven of Veghel. Daarnaast is er één dag per week

www.iwnederland.nl
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Je moet doen wat je leuk vindt!
Jeffrie de Laure is operationeel teamleider bij IW Brabant-

begrijp daarom heel goed wat leerlingen meemaken en welke

Zeeland, het opleidingsbedrijf van de installatiebranche. Ze

stappen ze moeten zetten van het vmbo, de grote mensen-

bevorderen instroom van vakbekwaam personeel, monitoren

wereld in. Onze begeleiding maakt hierbij het verschil.

de kwaliteit van het onderwijs en geven voorlichting over het

Je eigen coach

vak. Ook organiseren ze meeloopdagen in de praktijk. Binnen het mbo begeleiden ze dit jaar in Veghel en Veldhoven

Elke leerling krijgt bij IW Brabant-Zeeland een leerlingbege-

178 leerlingen die ervaring opdoen binnen een bedrijf in de

leider. Marleen Siebers is zo’n begeleider. Marleen: “Ik ga

techniek. Jeffrie: “Bij een BBL-opleiding gaan leerlingen

bij leerlingen op bouwbezoek en vraag hoe het op de werk-

1 dag in de week naar school en leren ze het vak in de

vloer gaat. Ook kijk ik mee in de voortgang van de theore-

beroepspraktijk. 1 keer per 2 weken komen de leerlingen

tische vakken en heb ik contact met de praktijkdocenten.

naar onze praktijkopleidings centra voor de praktische aan-

Voor leerlingen is het prettig om een coach te hebben buiten

vullende scholing. Alleen al in Brabant en Zeeland zijn meer

hun bedrijf om, waar ze hun vragen kwijt kunnen. We kijken

dan 400 leerbedrijven die zich bij ons hebben aangesloten.”

naar wat een leerling wil, waar zijn of haar behoeftes liggen
en of er een toekomst mogelijk is binnen het bedrijf voor

Vmbo DoeDag

onze leerling. Zo vinden we eigenlijk altijd een geschikt

Op het Elde College staan we op de vmbo DoeDag om vmbo-

bedrijf. Als het klikt en een leerling voelt zich thuis op de

leerlingen te laten zien wat we doen. Ook kunnen we

leerwerkplek, dan ben ik content!”

organiseren dat vmbo-leerlingen al een dag meelopen in
een bedrijf. Jeffrie: “Ik merk dat het vaak onbekend is welke

Trots

mogelijkheden er zijn met techniek. Zelf ben ik een vakid-

Tob Odenkerken doet de opleiding monteur werktuigkun-

ioot. Als kind zat ik al jong met mijn handen in de gereed-

dige installaties op ROC De Leijgraaf in Veghel. Hij zit in het

schapskist van mijn vader. Ook hij werkte in de techniek. Ik

eerste leerjaar en haalde vorig jaar zijn vmbo-diploma op
het Elde College in Schijndel. Tob: “IW heeft mij geholpen
bij het vinden van de juiste leerwerkplek. Bij Sanidrõme van
Lieshout in Veghel leg ik nu vloerverwarming in badkamers.
Leren door te doen, dat is leuk! En als ik zelf iets gemaakt
heb, dan ben ik echt trots.”

Tob en Marleen

Jeffrie

17

Is techniek jouw toekomst?
Kom dan stage lopen of een BBL-leerwerktraject volgen in

VINCI FACILITIES Veghel

elektrotechniek, installatietechniek of beveiligingstechniek

VINCI Facilities ondersteunt bij alles wat nodig is om

in projecten en/of onderhoud bij onze klanten.

gebouwen – en de mensen die er werken – optimaal te laten

VINCI Facilities Veghel zoekt jouw enthousiasme, jouw inzet

presteren. Nu en in de toekomst.

en jouw gezelligheid. In ruil daarvoor ontvang je goede
begeleiding en een uitstekende vergoeding.

VINCI Facilities telt 85 medewerkers en is gericht op het
realiseren en onderhouden van elektrotechnische, werk-

BIJ ONS…

tuigkundige en beveiligingsinstallaties. Ons succes zit in

… voel je je snel thuis

het meedenken met onze klanten die zich bevinden in de

… werk je met enthousiaste collega’s

industrie, logistiek en commercieel & maatschappelijk

… krijg je persoonlijke begeleiding

vastgoed.

… nemen we jouw ideeën serieus
… krijg je volop ontwikkelkansen, in opleiding en in werk
… staat iedereen voor je klaar

VINCI Facilities Veghel

… organiseert een actieve personeelsvereniging allerlei

Eisenhowerweg 39

leuke uitjes

5466 AB Veghel
www.vinci-facilities.nl

EN… is er elke vrijdagmiddag een borrel
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Bekijk hier onze film

Werken met fijne collega’s in een gezellige sfeer
Mijn mogelijkheden

“Ik vind het werk hier heel afwisselend. Ik houd ervan om

Daan Franssen deed de opleiding vmbo-Basis en toonde

veel buiten te zijn en steeds bij verschillende opdrachtgevers

interesse voor elektro- en installatietechniek. Zo begon

aan de slag te gaan. De ene dag trek ik met collega’s kabels

Daan met een snuffelstage bij VINCI Facilities. Met Irma

en de volgende dag sluit ik een meterkast aan. Dat ik steeds

en een praktijkbegeleider sprak hij over de verschillende

iets anders mag doen en dat ik gelijk resultaat zie, is wat

locaties waar hij naartoe zou gaan en welke werkzaam-

mijn werk zo leuk maakt!”

heden hij daar zou gaan uitvoeren, zodat hij zich hiervan een

Werken en leren

goede voorstelling kon maken. Daan: “Het was prettig om
met iemand die kennis heeft van techniek te praten over

“Hier is ruimte voor ontwikkeling. Het is bijvoorbeeld super

mijn mogelijkheden. De gesprekken waren erg fijn, omdat

interessant om de veranderende techniek voor zonnepan-

we samen keken naar wat het beste bij mij paste. Na de

elen en omvormers te volgen en daar steeds weer nieuwe

stage wist ik welke vervolgopleiding ik ging kiezen. Ik koos

dingen over te leren. Ik waardeer hier de ruimte om verder

voor een opleiding elektrotechniek in combinatie met een

te kunnen leren. Zo ga ik nog steeds één keer in de twee

BBL-traject. Ik kon namelijk 4 dagen per week aan de slag

weken een dag naar school om mijn niveau 4 te halen. Ook

als leerling monteur bij VINCI Facilities.”

kan ik hier allerlei extra technische trainingen volgen. Zo blijf
ik me zoveel mogelijk ontwikkelen in de boeiende wereld van

Afwisseling en diversiteit

de techniek!”

Nadat Daan zijn opleiding als eerste monteur elektronische
en industriële installaties en systemen op het Koning
Willem I College heeft afgerond, is hij in vaste dienst gegaan
bij VINCI Facilities. Daan werkt nu als elektromonteur in de
utiliteit.

Irma van Bakel, HR adviseur bij VINCI Facilities heeft al
ruim 23 jaar plezierig contact met het Elde College. Bart
Kemp, toen docent elektrotechniek op het Elde College
en Irma hadden vanaf het begin af aan veel contact over
leerlingen die kwamen stage lopen in de techniek.
Ook presenteert het bedrijf zich jaarlijks op de vmbo
DoeDag van het Elde College. Een fijn
samenwerkingsverband waar beiden erg
blij mee zijn.
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Wat we doen
Berco Car Carpets produceert automatten voor klanten in

betrokken bij automatisering in de werkprocessen.

o.a. Europa, Amerika, Brazilië en Azië. We leveren alle grote

Tijdens je stage en werk krijg je goede begeleiding van je

merken, zoals Mercedes, Tesla, Toyota en Ford. Dit doen we

praktijkbegeleider en de Berco jobcoach. Het is voor ons

samen met meer dan 200 collega’s. We werken met veel

belangrijk dat iedereen een kans krijgt om zich te (blijven)

verschillende collega’s, ook met mensen die zonder onze

ontwikkelen en te ontdekken welk werk je leuk vindt en bij

steun moeilijk een mooie werkplek kunnen vinden. Door

je past. We staan nauw in contact met elkaar en tijdens onze

een goede samenwerking en respect voor elkaar zorgen

regelmatige overlegmomenten bespreken we hoe het gaat

we voor een fijne werksfeer. Samen met jouw collega’s en

en te kijken naar de toekomst. Jouw toekomst op school

onze gespecialiseerde leidinggevenden geven we jou het

en de rol die Berco hierin kan spelen voor een langdurige

vertrouwen om het beste uit jezelf te halen.

samenwerking met kans op een ‘echte’ baan. Naast stageplekken op het vmbo bieden we namelijk ook leerwerkplek-

In onze productie hebben we verschillende werkplekken
waar je werkt met robots of machines. Je hebt de verantwoordelijkheid hiervoor en zorgt voor de juiste instellingen

ken voor BOL of BBL op het MBO, o.a. voor Procesoperator.
8

Berco Car Carpets B.V.

en het optimaliseren ervan. Continu zijn we bezig met

Van Leeuwenhoekweg 36

verbeteringen op het gebied van techniek, design en

5482 TK Schijndel

kwaliteit om zo het beste product te maken. Ook word je

www.berco.nl

20

Iets doen of maken dat ertoe doet, dat maakt werken leuk
Met Berco Car Carpets, producent van automatten, heeft het

spannend, als ze hier voor het eerst binnenkomen: een groot

Elde College warme banden. Regelmatig lopen leerlingen

bedrijf en veel medewerkers. Danny en Juha hebben hun

er stage of vinden er een baan. Zoals Juha van Schijndel en

plek gevonden. En ze zijn graag geziene medewerkers, dat

Danny Mulders. Beide oud-leerlingen werken er inmiddels

heb ik al gemerkt. De overstap van het schoolleven naar het

fulltime en met veel plezier. Juha: ”Eigenlijk wilde ik auto-

bedrijfsleven is groot. Dat is ook de reden dat we met een

monteur worden, ik hou van sleutelen. Maar de markt is nu

jobcoach werken en nauwe banden met de docenten onder-

wat minder. Samen met mijn docent Gerbrand Heijting, ben

houden. Hoe gaat het met ze? Zitten ze op hun plek? Op dit

ik naar iets anders gaan kijken. Hij raadde mij een stage bij

moment lopen Bodi van Osch en Nigel van Bergen Henegou-

Berco aan. Gestart bij de productieafdeling, vond ik het gelijk

wen stage. Zij kunnen met al hun vragen bij mij terecht. Zo

leuk en afwisselend. Vandaag ging trouwens de draaicilinder

is het voor Bodi nog niet duidelijk welke kant hij nou echt op

van de doppenpers kapot. Die heb ik uit elkaar moeten halen

wil. Dat geeft niets, daar zijn wij ook voor.”

om ‘m te maken. Dus ook hier kan ik sleutelen.”

Nigel: “Ik heb hier al veel geleerd. Ik kwam verlegen binnen,
terwijl ik best sociaal ben. Daarom wilde ik vroeger bus-

Erbij horen

chauffeur of conducteur worden. Maar nu heb ik leuke

Ook Danny is enthousiast over het bedrijf. Hij werkte al op

collega’s. Dus heb ik mensen om me heen én de techniek,

diverse afdelingen, van de productie tot de logistiek. Voor

waarbij ik denk ik in de mechatronica verder wil.”

Danny is werken echt zijn ding. “Elke dag bezig zijn met din-

Robotisering

gen maken, iets doen dat ertoe doet en bij het bedrijf horen,
dat vind ik leuk.”

Op de vraag of de robotisering straks niet alles over gaat
nemen, maken ze zich alle vier niet zo druk. Juha: “Als die

Jobcoach

uitvallen of op storing staan, zal iemand ze toch weer moet-

Cees Bax is jobcoach en begeleider van de jongens bij

en maken.”

Berco Car Carpets, herkent het: “Al vinden ze het natuurlijk

Met Berco Car Carpets, producent van automatten, heeft
het Elde College warme banden. Regelmatig lopen
leerlingen er stage of vinden er een baan.
Cees Bax is jobcoach en begeleider van de jongens bij
Berco Car Carpets
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40 jaar actief in de installatietechniek
Samen met onze 60 medewerkers ontzorgen we onze

ontwikkelingen rondom het gebruik van gas, of beter gezegd

klanten. Denk hierbij aan het wonen en werken in een

over een toekomst zonder gas, is onze branche volop in

optimaal binnenklimaat met duurzame en krachtige

beweging. Wij volgen deze ontwikkelingen niet alleen, wij

oplossingen.

denken mee met onze leveranciers over hoe die toekomst er
over 25 jaar en verder uitziet en wat we daarom nú al kunnen

Werken bij ons

en moeten doen. Op ons kantoor in Schijndel hebben we een

Personeel is in ons bedrijf het duurzaamste bezit! Bij ons

speciale ruimte ingericht met elektrische installaties en

is er een prettige werkomgeving. Door het breed aantal

hybride oplossingen, waarmee we ons voorbereiden op een

disciplines binnen onze organisatie op het gebied van

leven zonder gas. We trainen onze medewerkers hier, om

werktuigbouw, zowel voor woningen als bedrijfsgebouwen,

ze kennis te laten maken met de nieuwste technieken. We

hebben onze medewerkers kans zich te ontwikkelen.

zorgen dat we op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in

Ook ondersteunen we met (interne) opleidingen, coaching

de markt om een constructief antwoord te kunnen geven op

en begeleiding. Wil je bij ons komen werken? De deur staat

vragen en behoeften van onze klanten.

altijd open!

8

Duurzaamheid is hot

Spoorlaan 60

We zijn een proactieve speler op het gebied van duurzaam-

5481 SK Schijndel

heid. Ook gaan we verder dan energiebesparing. Door de

www.vanthieloptimaal.nl
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Met elkaar zijn we trots op het bedrijf waar we werken
een boek te leren. Door bij ons techniek te voelen, te proeven
en daarna daadwerkelijk aan de slag te gaan met monteren,
ervaar je echt wat er allemaal mogelijk is. Mensen die graag
met hun handen werken willen zien waar ze mee bezig zijn
en daarom maken wij het werk visueel inzichtelijk.”

Afwisseling

Ruud van Zutphen werkt als verkoopadviseur bij Van Thiel
Optimaal. Ruud: “Het afwisselende werk in de techniek
spreekt me aan. Daarnaast wordt niemand hier in het diepe
gegooid. Je leert veel, waardoor ik een goede feeling heb
gekregen met de techniek en alles wat erbij komt kijken.
Een mooie bijkomstigheid in dit bedrijf is de gemoedelijke
sfeer onderling.”

Proef de techniek

Dynamisch

Leerlingen komen vanuit het Elde College stage lopen. Ook

Als je als klant service nodig hebt, krijg je te maken met

presenteert Van Thiel Optimaal zich op de vmbo Doedag.
Rob: “We trekken gezamenlijk op met de techniekafdelingen

Karlijn van Thiel. Als servicecoördinator bedrijven weet

van het Elde College. Dit doen we vooral om jongeren te

ze waar ze het over heeft. Karlijn: “Intern weet ik veel van

enthousiasmeren voor ons prachtige vak. Ook zijn we bijna

wat er ‘buiten’ gebeurt. De informele setting is fijn om in te

klaar met ons praktijklokaal voor leerlingen in ons eigen

werken. De deur van de directie staat altijd open en we gaan

bedrijf. In dit instructielokaal leren we onze stagiaires werk-

allemaal op een laagdrempelige manier met elkaar om. We

en met de nieuwste technieken. Het vak is moeilijk vanuit

zijn dynamisch, breed en vernieuwend bezig. Dat past bij de
techniek, omdat die ontwikkelingen ook razendsnel gaan!”

Van Thiel Optimaal is een bekende speler in Schijndel
en omstreken. Het bedrijf is gegroeid naar 60 mensen en
daarnaast beschikken ze nog over een flexibele schil van
mensen die inzetbaar zijn. Rob: “We werken met een jong
team en hebben oprechte aandacht voor onze jongens.
Ook krijg je bij ons een coach. We gooien stagiaires of
nieuwe medewerkers niet in het diepe, maar begeleiden
hen en bieden extra kennis aan over materialen en
gereedschappen. We zijn met mensen bezig en dat maakt
ons bedrijf leuk en uniek!”
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Verbinden werkt
De krapte op de arbeidsmarkt is enorm, en voorlopig zal

zegt Van Winssen. ‘Service technicus in de utiliteit bijvoor-

dat niet minder worden. Dat is een van de belangrijkste

beeld, maar ook middenspanningsmonteur en werkvoor-

redenen voor leerbedrijf Goflex Young Professionals om het

bereider zijn beroepen waarvoor heel moeilijk personeel is

lesprogramma te vernieuwen. ‘We willen ons volop inzetten

te vinden. Aan de andere kant inspireert de actualiteit ons bij

om zowel het leren als het werken voor onze jongeren zo

het ontwikkelen van modules en leergangen. Zo zijn we naar

aantrekkelijk mogelijk te maken.’  ‘De war on talent in de

aanleiding van de energietransitie bezig met een module

techniek is in volle gang’, stelt directeur Peter van Winssen

over warmtepompen, en komt er een module smart

van Goflex Young Professionals. ‘Jonge werknemers – en

technology aan. Het mooie is dat een flink aantal van die

zelfs leerlingen – worden weggekocht door andere bedrijven.

modules ook heel interessant én beschikbaar is voor het

Het zogenaamde ‘boeien en binden’ is op dit moment

personeel dat al bij onze opdrachtgevers werkt. Want ook

prioriteit nummer één, én twee én drie, en daarom zetten we

zij moeten zich blijven ontwikkelen en bijblijven op hun

daar met ons vernieuwde ondersteunende lesprogramma

vakgebied.’ Met het nieuwe ‘Goflex Programma’ zoals het

stevig op in. Het programma heeft twee sporen: verdieping

ondersteunende lesprogramma heet, is Goflex een oplei-

voor de leerlingen en de intensivering van de partnerships

dingsbedrijf dat nóg meer waarde toevoegt. De kers op de

met de bedrijven.  

8

Arbeidsmarkt en actualiteit

taart van het verdiepingsprogramma wordt gevormd door
inspiratiesessies en masterclasses.

In de branche zijn verscheidene functies al een lange tijd

Daniël Pichotstraat 10

erg moeilijk in te vullen. ‘Wij spelen daarop in door voor een

3115 JB Schiedam

aantal van die functies speciale leergangen te ontwikkelen’,

www.goflex.nl
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Laat jongeren kiezen voor een vak
waar ze blij van worden
Opbloeien

elkaar mag verwachten. Goflex begeleidt hen beiden. We

Paul Jansen van Goflex herkent het: “Het is geweldig om

dagen onze nieuwe medewerkers of stagiaires graag uit in

te zien hoe leerlingen opbloeien als ze mogen doen wat ze

hun werk. Ook zijn we transparant over alle mogelijkheden

echt leuk vinden. Als leerbedrijf motiveren we leerlingen

en hun toekomstperspectief binnen de techniek.

natuurlijk graag. Ze solliciteren bij ons voor stage of

In tegenstelling wat vaak gedacht wordt, verdien je een

opleiding richting een betaalde baan bij een van onze

prima salaris. En groei je op een gegeven moment door naar

opdrachtgevers. We kijken of het erin zit en bij welk bedrijf

Leidinggevend Monteur of Chef-Monteur dan zit je zeker

ze goed passen. Voor Stan is Technisch Installatiebedrijf

goed. We stimuleren en faciliteren doorgroei dan ook zoveel

Kuijpers een hele goede match.” Stan knikt: “Voor ik bij

mogelijk binnen Kuijpers.”

Kuijpers begon, kreeg ik bij Goflex 40 dagen opleiding, ter

Doorleren

voorbereiding. Basiskennis, maar ook hoe het eraan toegaat
in een bedrijf.” Paul: “De softskils noemen we dat. Hoe

“Veel jongeren weten niet wat er allemaal te koop is”, vult

presenteer je je, hoe neem je je verantwoordelijkheid.

Paul aan. “Er heerst een beeld dat we allemaal door moeten

Los van kennis van techniek, is dat voor veel leerlingen ook

leren. Vooral bij de ouders. Maar kijk naar het kind. Wat wil

nieuw.”

hij of zij? Waar gaan de ogen van stralen? Dát is waar het om
gaat.” Voor Stan is er geen twijfel meer: “Samen met Paul

Prima salaris

bespreek ik mijn persoonlijk ontwikkelingsplan. Dat geeft

Jeroen Kroot, hoofd Kortlopende Projecten bij Kuijpers, is

me richting. Maar als je technisch bent, krijg je van deze

blij met de samenwerking: “Zowel voor leerlingen als voor

keuze nooit spijt. Van elektrotechniek tot mechatronica,

onze eigen monteurs is het belangrijk te weten wat je van

van installatietechniek tot procesoperator, er zijn zoveel
mogelijkheden!”

Leerlingen die vmbo-onderwijs volgen, maken
al vroeg een profielkeuze: welke richting wil je later op?
Stan van Oirschot, leerling van het Elde College in Schijndel, weet
er alles van: “Groen, Zorg of Techniek. Ik wist het echt niet en
koos maar voor Techniek. Maar ik bleef me afvragen of dit het nou
was. Pas tijdens de gastlessen van opleidingsbedrijf Goflex werd
ik enthousiast. De filmpjes, de verhalen van de jongeren die er al
werken, het werd concreet en veel viel op z’n plek!”
V.l.n.r.: Paul Jansen van Goflex, leerling Stan van
Oirschot en Hoofd KLP van Kuijpers,
Jeroen Kroot.
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Veilig thuis in Woonboerderij Schijndel
Woonboerderij Schijndel begon met het ideaal om zorg aan

leven in elkaar overgaan en ouders welkom zijn. Kinderen

te bieden in eigen huis. Frank Claassen en Nienke Pijnen-

bloeien op in de opvoedkundige zorg van pedagogische

burg maken dat ideaal waar. In hun eigen huis, waar ze

medewerkers die hun werk in de eerste plaats als roeping

wonen met hun drie kinderen. Nienke vertelt: “Vanuit dat

zien. Hier worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikke-

ideaal werken wij nog steeds. De kinderen wonen bij ons, in

ling, opgevoed en begeleid naar een toekomst die maximaal

hun eigen helft van de boerderij op een manier die nagenoeg

aansluit op hun mogelijkheden en talenten.

gelijkstaat aan opgroeien in gezinsverband.” Er is ruimte
voor vijf kinderen. En er ligt een uitbreiding in het verschiet

Stichting Woonboerderij Schijndel

die in begeleid zelfstandig wonen zou kunnen voorzien.

Putsteeg 8
5481 XT Schijndel

Een veilig en liefdevol huis voor kinderen met ruimte voor
www.woonboerderijschijndel.nl

rust en ruimte voor uitgelatenheid. Waar binnen- en buiten-
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Iets doen voor de ander, dat vinden we belangrijk!
Nieuwe tuin

Nieuwe stichting

wijs van het Elde College als leerproject samen een nieuwe

we praktijkonderwijs en vmbo-leerlingen bij nog meer

tuin bij ons aangelegd. Dat was een mooie samenwerking.

maatschappelijke projecten willen betrekken. Zo probeer ik

Ik probeer de leerlingen die hier komen stage lopen in hun

verbinding te leggen tussen leerlingen, het bedrijfsleven en

kracht te zetten en ze echt te zien. Leerlingen vinden het

de overheid. Ook speelt de ontwikkeling van de maatschap-

leuk om al werkend te leren. Door dit soort projecten krijgen

pelijke betrokkenheid hierbij een grote rol. Overal zijn vrijwil-

leerlingen zelfvertrouwen en inzicht in hun eigen kunnen.

ligers nodig en als we dat jonge mensen al vroeg meegeven,

Door te doen krijgen leerlingen ook een gevoel bij het vak en

dan maakt dat een mooi verschil voor de maatschappij.

komt het vanzelf in je hart of dit het beroep is dat je later wilt

Het is een kans voor scholen om mee te doen, omdat je op

gaan uitoefenen.”

die manier leerlingen nog meer praktijkervaring kan bieden.

“In 2018 hebben leerlingen van het vmbo en praktijkonder-

“We zijn een nieuwe stichting aan het oprichten waarmee

We proberen zo zichtbaar te zijn, midden in de regio waar

Ontdekkend leren

we wonen en werken. Dat is waar ook het Elde College voor

“Leerlingen laat ik eerst zelf nadenken. Wat willen we en

staat. Onze visie en missie over wat we voor ogen hebben

hoe gaan we dat realiseren. Zo bedacht een leerling dat het

met leerlingen is hetzelfde.”

handig zou zijn om met een graafmachine te gaan werken in
onze tuin. Hij mocht het zelf regelen en leerde ook de andere
leerlingen hoe zo’n graafmachine werkt. Leren van elkaar,
daar gaat het om!”

Frank Claassen heeft samen met zijn vrouw
Nienke Pijnenburg de Stichting Woonboerderij Schijndel
opgericht. Ze vangen vijf jongeren op die niet meer thuis kunnen
wonen en bieden hen op hun boerderij een thuis. Met ondersteuning
van De La Salle in Boxtel, een modern orthopedagogisch behandel- en
expertisecentrum, bieden ze ook begeleiding in psychische zorg.
Samen met hun drie eigen kinderen, twee honden, kat Rover,
kippen, konijnen en hun drie varkens wonen ze in het rustige
buitengebied van Schijndel.
Frank: “Jongeren willen natuurlijk het liefste thuis
wonen, maar we denken dat we ze hier een plek
kunnen bieden die dat paradijs van thuis
benadert.”
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' plaats om te maken!
SPARK Makers Zone: de
Innoveren start met een idee, echte verandering begint met

uitdagingen te tackelen, vernieuwing echt van de grond te

doen. Anders komt het nooit voor elkaar. Proberen, oefenen,

krijgen, tastbaar te maken, ongezien talent de kans te geven

experimenteren. Aan de slag gaan en maken!

en het ‘maken’ blijvend aan ons DNA te koppelen.
De Makers Zone is ruim 1.000 vierkante meter en kent

Nieuwe technologie biedt je de mogelijkheid om zelf snel

verschillende werkplaatsen, werkbanken en een unieke mix

en met goede kwaliteit ideeën te realiseren. En uiteindelijk

van machines. Hier kun je echt alles maken. En krijg je de

kun je daar alle kennis, vaardigheden en deskundigheid bij

ruimte! Check ons machinepark op www.sparkmakerszone.

gebruiken. De Makers Zone combineert dit. Of je nu stu-

nl. We zien je graag!

dent, kunstenaar, start-up of een echte pro bent, we kunnen
elkaar helpen, versterken en verder brengen. Dat is wat wij

SPARK Campus

doen.

Paardskerkhofweg 15

SPARK Makers Zone verkleint zo de afstand tussen idee en

5223AJ ‘s-Hertogenbosch

werkelijkheid, stimuleert ongemerkt leren, helpt je talent te

www.sparkmakerszone.nl

ontwikkelen en creëert perspectief voor velen. Dat is onze

Openingstijden:

drive. Dat doen we omdat het broodnodig is om complexe

Open van maandag-vrijdag van 09:00-17:00 uur

28

Door te doen en te maken
ontstaat enthousiasme voor techniek!
Jasper:” Dit is een plek waar iedereen kan komen. Studen-

Ook heeft SPARK lasersnijders in allerlei soorten en maten,

ten maken hier opdrachten, bedrijven komen onze machines

robots, sensoren voor slimme techniek, zoals een digitale

gebruiken en leerlingen ervaren hier techniekonderwijs.

geheugenoscilliscoop en professionele naaimachines.

Prachtig toch om onze ruimte, expertise en machines te

Elde College

delen!”

“Ook is hier ruimte om te experimenteren. Op de vmbo

New skills

DoeDag van het Elde College lieten we zien hoe we van

Een theoretische techniekles volgen leerlingen op hun eigen

mycelium (de schimmels van paddenstoelen) isolatie

school, maar bij SPARK Makers Zone kun je het in de

maken. Leerlingen zijn creatief en kunnen daar goed in

praktijk brengen. “Binnenkort gaat een vmbo-school hier

mee denken. Samen met scholen kunnen we het technisch

7 weken aan de slag. Ze komen een product maken dat

onderwijs versterken. Mijn droom is dan ook om binnenkort

voldoet aan hun curriculum, ze leren ‘new skills’ en ook

de technieklokalen van een aantal scholen hier te centreren,

worden de docenten tegelijkertijd bijgeschoold.”

zodat we gezamenlijk kunnen inkopen, goed onderwijs
kunnen aanbieden en docenten excellent kunnen ondersteu-

We delen machines

nen. Met het Elde College zijn we daarover volop in gesprek.

Door samenwerking met bedrijven is het mogelijk om mooie

Zij staan open voor innovatie en dat maakt het contact zo

en vaak ook dure machines te gebruiken bij SPARK. Zij

waardevol!”

bieden de nieuwste technieken aan. Zo is er bijvoorbeeld een

Toekomst

desktop 3d printer met een groot bouwvolume, een up300 3d

“Als kind was ik altijd al met techniek bezig en ging ik met

printer die met verschillende materialen werkt, de metaal

mijn pa mee naar technische beurzen. Een beroep in de

3d printer en een printer met een extreem groot volume.

techniek raakt me en heeft m’n hart. En als leerlingen of
bedrijven hier aan de slag zijn, ontstaan er mooie ontmoetingen. Het open karakter van dit pand stimuleert het gesprek
over techniek en zo ontstaan er mooie verbindingen die altijd
leiden tot talentontwikkeling.”
Jasper Sluis werkt bij SPARK Makers Zone. Hij is
één van de ondernemers die meedenkt en meedoet in een
unieke werkplek waar iedereen kan komen ‘maken’. Innoveren
start immers met een idee, echte verandering begint met doen.
Proberen, oefenen, experimenteren en aan de slag gaan en maken!
Nieuwe technologie binnen SPARK biedt je de mogelijkheid om zelf
snel en met goede kwaliteit ideeën te realiseren. De SPARK Makers
Zone, geopend in september 2019, combineert dit. Of je
nu student, kunstenaar, start-up of een echte pro bent.
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Vernieuwing van techniek
begint met jonge mensen
die talent hebben en het
vertrouwen krijgen om
..
hun ideeen in praktijk
te brengen.
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Strukton Worksphere
Strukton Worksphere is onderdeel van Strukton en houdt

gebouw volledig uit handen, door 24 uur per dag garant te

zich bezig met techniek en gebouwen. Bouw en techniek zit

staan voor betrouwbare, efficiënte en duurzame technische

vooral in onze mensen. Van denkers die het grote geheel

installaties met als doel om gebouwen zo energiezuinig en

zien en integrale plannen maken, en doeners, vaklieden,

comfortabel mogelijk te maken. Met data, met ons hoofd, of

met hun eigen kwaliteiten en lokale kennis. In teams door

met onze handen, maar sowieso met ons hart.

het hele land zijn zij de stille krachten achter onze scholen,

Samen krijgen we het #voorelkaar.

kantoren, stations, musea en nog veel meer.
Strukton Worksphere bv
Samen met onze klanten zorgen we voor een prettige en

Regio Zuid

gezonde omgeving waarin mensen optimaal kunnen werken

Science Park Eindhoven 5206, Son

en verblijven. We nemen onze klanten de zorg voor hun

www.struktonworksphere.nl
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Alles waar een touwtje aan zit, dat kunnen we maken!
Olievlek

Ruud Verheggen is groepsleider van twee teams bij Strukton.
Ruud: “Ik doe de aansturing van de projecten: renovatie,

Ook ben ik betrokken bij de VEIOB (Vrienden van Elektro en

nieuwbouw en groot onderhoud op het gebied van elektra en

Installatie Oost-Brabant). We organiseren o.a. een beroepen-

werktuigkundige projecten. Het proces volgen zodat mensen

wedstrijd die dit jaar op het Elde College plaatsvond. De

de juiste stappen kunnen maken tijdens een bouwproject

beroepenwedstrijd heeft ook een positieve uitstraling naar

van de afspraken met de klant tot de calculatie zelf. Mensen

de media toe. Als alle 12 scholen meer naar buiten toe laten

meenemen in het proces en sturing geven totdat het project

zien wat ze doen met techniek dan wordt een klein steentje

verder kan met onze projectleiders, is gedeelte van mijn taak.

dat golfjes maakt vanzelf een olievlek.

Als bouwonderneming hebben we alles in eigen beheer. We

Bij de VEIOB kijken we hoe het bedrijfsleven en onderwijs

doen elektro- en installatietechniek en bouwtechnieken en er

nog beter bij elkaars wensen aan kunnen sluiten. Er is

werken circa 6500 medewerkers bij Strukton. Wij zijn zo groot

ook een vraag om meer gastlessen uit het bedrijfsleven te

omdat we van een uitdaging houden. We durven en doen ook

verzorgen in het onderwijs. Onze rol is om hier vorm aan te

dingen die moeilijk/uitdagend zijn. En het zijn van een groot

gaan geven en dit concreet te maken.

bedrijf geeft ons die vrijheid om uitdagingen aan te kunnen
Jeroen van Dinther is projectmonteur en oud-leerling van

gaan. Daar zijn wij blij mee en trots op.

het Elde College.

Enthousiasme

Jeroen: “De tijd op het Elde College was top. Ik kreeg les van

Een andere tak van sport in mijn baan is het enthousiast

Bart Kemp. Die man kon echt lesgeven, hij wist waar hij het

maken van leerlingen voor ons vak. Aan de voorkant kijk ik

over had. Ik doe nu een groot project bij Philips in Best. Daar

met leerlingen hoe we in de wereld van de techniek zitten,

leggen we alle elektrische installaties aan. Een mooie kans

maar ik ondersteun leerlingen ook bij hoe je bijvoorbeeld

om steeds iets nieuws te maken. Onderling is het hartstikke

moet solliciteren met gesprekken en maken van CV’s.

gezellig. Je moet er samen iets van maken op het werk,
zodat je met plezier werkt. Er is veel werk in en we komen
veel mensen te kort. Dus al je interesse in de techniek ligt,
haal dan je diploma’s en ga aan de slag!

Ruud Verheggen is groepsleider van twee teams
bij Strukton.
Jeroen van Dinther is projectmonteur en
oud-leerling van het Elde College.
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Het bewaren en conserveren van voedsel wordt in de huidige

Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuur-

samenleving steeds belangrijker. Het weggooien van bedor-

lijke koudemiddelen wat het duurzame karakter van ons

ven voedsel wil men tot een minimum zien te beperken. Met

bedrijf weergeeft.

de juiste omstandigheden is het mogelijk om de houdbaarheid van producten te verlengen zodat de producten op een

Met een hecht team van ongeveer 50 collega’s zijn we

ander moment genuttigd kunnen worden. De koeltechniek

dagelijks bezig om het beste resultaat voor onze klanten

speelt hier een hele grote rol in.

te bereiken. Onze monteurs staan voor onze kwaliteit en
hebben veel vrijheid voor eigen inbreng. Dit maakt werken

Voets & Donkers is gespecialiseerd in de ontwikkeling, pro-

bij Voets & Donkers uitdagend maar vooral ook erg leuk. We

ductie en installatie van industriële koelinstallaties en lucht-

bieden onze mensen ruime mogelijkheden voor (interne)

behandelingssystemen. Onze kracht zit in de combinatie van

groei en dit maakt het mogelijk om altijd mee te gaan, of

innovatief vermogen en een kostenefficiënte productie: we

zelfs voorop te lopen, bij innovatieve nieuwe technieken.

hebben de kennis in huis om met onze klanten mee te den-

Omdat we alle facetten in eigen huis hebben, kunnen we

ken, te ontwerpen én hebben de mogelijkheden om profes-

technisch personeel ook goede en brede perspectieven

sionele producten tegen lage kosten te produceren.

bieden om zich te ontwikkelen binnen de koudetechniek.

Ons vakgebied strekt zich uit over de volledige breedte van
de industriële koel- en vriestechniek en luchtbehandeling,

Nobelweg 8

met een specialisatie op het gebied van kaasrijping, voed-

5482 NN Schijndel

selverwerking, high-care, cleanrooms en airconditioning.

www.voetsdonkers.nl
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We hebben veel behoefte aan ‘koele’ vaklui
Kaas

hiermee om te gaan en wat ze hierover kunnen vertellen

“We maken installaties voor o.a. distributiecentra en we zijn

tegen hun medeleerlingen. Samen staan we voor goed

vooral actief in de voedingsmiddelenbranche. Ook doen we

techniekonderwijs en dat is belangrijk! Zo is het Elde College

veel voor bedrijven in kaasproductie en -rijping. In de meeste

voor mij een belangrijke partner geworden in het opleiden

kaaspakhuizen in Nederland verzorgen wij de koeling en

van leerlingen in de koeltechniek.”

luchtbehandeling.”

Rol binnen installatietechniek

Keuzevak koudetechniek

“In het algemeen denken we bij Voets & Donkers dat de

“De samenwerking met het Elde College is op dit moment

koeltechniek een nog centralere rol gaat spelen in de wereld

vrij intensief. John van Hoek, de vader van één van mijn

van de installatietechniek. Er blijft vraag naar koeling waar-

collega’s, geeft les op het Elde College. Hij heeft me

door automatisch ook veel warmte geproduceerd wordt.

uitgenodigd om langs te komen voor een gesprek over hoe

Gebruik van deze restwarmte maakt het mogelijk dat we nu

we door samen te werken meer jeugd kunnen bereiken. In

al hele fabrieken kunnen verwarmen met de koelinstallatie.

het verleden zijn er spullen door ons geleverd om leerlingen

Hierdoor is een gasaansluiting niet meer nodig voor deze

bekend te maken

klanten.”

met koeltechniek. Als gastdocent heb ik de leerlingen

Baanzekerheid

uitgelegd wat koudetechniek is en wat je er mee kan. Daarna

“De installatietechniek is technisch uitdagend en biedt veel

wilden drie leerlingen er meer over weten en zij doorlopen
nu hun keuzevak ‘koudetechniek’ bij Voets & Donkers. De

toekomstperspectief. Als je daarvan houdt is koeltechniek

jongens zijn nog jong maar hun interesse is zeker gewekt.

echt iets voor jou. Omdat je vrijwel nooit in de leidingen

Het Elde College heeft door onze samenwerking nu weer

kunt kijken, moet je goed begrijpen wat er gebeurt. De

twee goedwerkende koelmachines. Ik leer de leerlingen

natuurkunde maakt het mogelijk om de warmte op de ene
plaats op te nemen en dezelfde warmte ergens anders weer
af te geven. Het is een interessante en schone techniek.
We hebben veel behoefte aan ‘koele’ vaklui. De jeugd kiest
steeds meer voor een opleiding waar toekomst in zit. Die
toekomst vind je zeker in de koeltechniek!”

Roel Gerritsma is bedrijfsleider bij
Voets & Donkers Koeltechniek in Schijndel.
Van origine is hij werktuigbouwkundige. Bij zijn vorige
werkgever, de Koninklijke Luchtmacht, kwam hij in aanraking met
koeltechniek. De overstap naar Voets & Donkers was dan ook een
logische stap voor Roel. Roel: “Met ongeveer 50 medewerkers
vormen we een mooi bedrijf in de koeltechniek. De sfeer in ons
bedrijf is informeel en je kan bij iedereen binnen lopen. Er is weinig
verloop, dat is mede te danken aan de gezellige groepssfeer.
We zijn een redelijk klein bedrijf, maar wat we maken is
heel groot en professioneel.”
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Beroepen om trots op te zijn!
Bouwmensen ’s-Hertogenbosch, opgericht dóór en vóór

sende houding. Het beroep vergt karakter. Het is een “way of

de aannemers/bouwbedrijven. Maar natuurlijk ook voor

life” en zeker één om trots op te zijn. We hebben binnen de

jou! Een opleidingsbedrijf welke leerlingen opleidt voor de

vakrichtingen niveau 2 & 3 opleidingen. Én er wordt gewerkt

bouwopleidingen timmeren, metselen en tegelzetten in de

aan de mogelijkheid om een praktische niveau 4 opleiding

ruime regio ‘s-Hertogenbosch. Beroepen om trots op te zijn!

op te starten. Dit zou betekenen dat we de leerlijn verder

Dit opleiden doen we in nauwe samenwerking met de

kunnen invullen en de carrière van onze vakmensen verder

bedrijven in de regio en het ROC Koning Willem I College te

kunnen faciliteren. Bouwen aan jouw toekomst!

’s-Hertogenbosch. Beroepen waar veel werk in te vinden

We begeleiden je graag naar jouw diploma en het bedrijf

is en waar de goede vakman of natuurlijk vakvrouw, een

wat bij jou past.

mooie boterham mee kan verdienen. De beroepshouding
is een belangrijk onderdeel van het vak! Werken binnen

de Kleine Elst 11

de bouw betekent vroeg opstaan en op tijd beginnen. Ook

5246JK Rosmalen

hebben we met elkaar een proactieve en probleemoplos-

www.bouwmensen.nl

36

Innoveren doet groeien en dat hebben we nodig
in de wereld van de bouw
Opleidingsbedrijf

verschillende werkwijzen te ervaren bij de bedrijven. Je leert

Stefan werkt al 19 jaar met leerlingen als docent op het

dan welke tak van sport jouw het beste past. We bieden een

Koning Willem I College. Hij gaf toen ook al les bij

vangnet om de opleiding af te kunnen maken als het bij een

Bouwmensen. “We wisselden ervaringen uit en er kwamen

bedrijf even niet lukt.

hier steeds meer leerlingen. Bouwmensen is een oplei-

Leren

dingsbedrijf. Leerlingen die een BBL-opleiding volgen staan
bij ons onder contract en ik maak de match met het bedrijf

Op de opleidingsplaats bieden wij onderwerpen aan om

waar ze gaan werken. Onze BOL- leerlingen koppel ik aan

verder te leren. Bedrijven vragen soms om intern leerlingen

een stagebedrijf. Ruim 100 erkende leerbedrijven werken

een vaardigheid bij te leren. Ook andersom gebeurt het dat

met ons samen.

als leerlingen vragen hoe ze iets in hun bedrijf het beste

De vraag naar jonge mensen van bedrijven is heel groot.

kunnen aanpakken. En daar haken we dan bij Bouwmensen

Voor mij is het belangrijk de karakters van onze leerlingen

op in.”

te kennen én de karakters van de bedrijven. Zo kan ik de
leerlingen koppelen aan het juiste bedrijf. Begeleiding is

Jari van Eijndhoven werkt bij de BAM op de timmerafdeling

hierbij essentieel.

en volgt bij Bouwmensen zijn opleiding. Jari: “Hier volg ik de
theorie en leer mijn basisvaardigheden timmeren niveau 3.

Vangnet

Op het Elde College heb ik de BWI-opleiding gedaan (Bou-

Het bieden van een stukje mobiliteit is belangrijk voor leer-

wen, Wonen en Interieur). Het was daar goed geregeld en ik

lingen die hier in dienst komen. Je kunt switchen van bedrijf,

had een leuke klas. Bij Bouwmensen kijken ze en luisteren

mocht het toch niet klikken. Maar wisselen tussen een

ze naar me en daarna stellen ze een bedrijf voor dat bij je

bedrijf kan vooral binnen de BOL interessant zijn om diverse

past. Het klikte dan ook goed met de BAM in Tilburg waar ik
nu werk. Als het lukt ga ik hierna nog niveau 4 doen.”

Stefan Kant is bedrijfsleider en leerling
coördinator bij Bouwmensen in ’s-Hertogenbosch.
Stefan: “Wij hebben hier ongeveer 74 leerlingen onder onze
hoede en werken nauw samen met het Koning Willem I College en
de bedrijven uit onze regio. Sinds 1 januari 2020 ben ik in dienst bij
Bouwmensen en ben druk bezig om de contacten met de bedrijven
binnen mijn netwerk te reactiveren of opnieuw op te bouwen. Onze
leerlingen ken ik uit mijn vorige rol als docent op het ROC.
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Wat doen we?
Mark Verstegen en Rob de Backer startten aan het einde van

Waarschijnlijk dat we daardoor een bepaalde gunfactor heb-

de crisis in oktober 2014 hun elektrotechnisch installatie-

ben gekregen van de klanten. Het gaat van mond op mond”,

bedrijf VeBa Elektro in Heeswijk-Dinther. “Samen hadden we

ons totaalplaatje klopt en daar zijn wij trots op.”

enige ervaring, maar we begonnen weer op nul. Vanaf het
begin is het hard gegaan”, vertelt Mark. VeBa Elektro is in

De nominatie van de Jonge Ondernemers Prijs kwam als

drie jaar tijd uitgegroeid tot een onderneming waar acht

een verrassing. “We zijn hard gegroeid, maar hadden een

personen werken. Het bedrijf heeft een breed pakket op

nominatie niet verwacht. Deze waardering is supermooi.

gebied van elektrotechniek en domotica, en als aanvulling

Hier zijn we heel blij mee en de nominatie gaan we zeker

daar op alarm- en camarainstallaties. “We kunnen een

goed vieren!”

complete invulling geven aan de wensen van de klant en dat
is natuurlijk gemakkelijk”

8

Mark en Rob zijn zichzelf en verplaatsen zich in de klant. “Wij

Dorpsstraat 82

zijn nuchter. We kunnen ons vinden in iedere setting en

5471 NA Loosbroek

luisteren naar onze omgeving.

www.veba-elektro.nl
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We werken hard voor projecten
waar we trots op zijn
Motivatie

Een goede monteur verdient tegenwoordig meer dan een

“Als kind had het audiovisuele al mijn interesse”, vertelt

projectleider. In ons bedrijf motiveer ik mensen om zich

Mark. “Bij mijn oom die ook in de techniek werkte zag ik

verder op te leiden. Als erkend leerbedrijf vind ik het

veel. Het zelf hobbyen met elektra en stroom vond ik een

belangrijk dat je de ontwikkelingen blijft volgen.

uitdaging. Al doende leerde ik.” Recent bezocht hij met zijn
dochter de open dag op het Elde College in Schijndel.

Op ROC de Leijgraaf volgde ik na het Elde College de oplei-

”Zelf had ik daar een fijne tijd met mijn klas en leraren. Ze

ding tot monteur en eerste monteur. Daarna deed ik op het

begrepen ons jongens, want we waren natuurlijk wel pubers.

Koning Willem I college de opleiding technicus sterkstroom

Op het Elde College werden we gemotiveerde pubers.

installaties en specialiseerde me als ‘monteur beveiligings-

Geschikte elektrodocenten vinden in het vmbo blijft een

installaties’. Ik voltooide mijn opleidingen als ‘installatie en

uitdaging. Een docent die enthousiast is over het vak én er

onderhoudsdeskundige brandmeldinstallaties. Nog steeds

veel van weet, motiveert de leerlingen om een beroep in de

doe ik af en toe een cursus om te kunnen innoveren en om

elektrotechniek te gaan volgen.”

mezelf te blijven ontwikkelen. Aan de orde van de dag is het
automatiseren van woningen en bedrijven (domotica). Wat

Erkend leerbedrijf

ik leer deel ik altijd weer met mijn collega’s. Zo leren we ook

“De wereld van de elektrotechniek staat nooit stil. De inno-

van elkaar. In de drukte van ons bedrijf moet ik daar bewust

vatie en automatisering is immens groot. Technisch worden

ruimte voor maken. Blijven leren zorgt voor motivatie!”

we steeds slimmer. Er is veel werkgelegenheid en er zijn te
weinig vakmensen. Mede daardoor worden de beloningen
ook steeds interessanter.

Mark Verstegen is eigenaar van VeBa Elektro in
Loosbroek. Samen met Rob de Backer runnen ze al zes jaar
hun allround installatiebedrijf. Met 8 technici voeren ze voor
hun klanten maatwerkprojecten uit op het gebied van elektrotechniek, verlichting, alarm- en beveiligingsinstallaties,
domotica, communicatie en duurzame installaties.
Mark: “Wij zijn echte allrounders en onze meeste projecten
doen we hier in de regio.” De bouwplannen voor een nieuw
pand liggen al op tafel. Volgend jaar verhuist het bedrijf
naar Heeswijk-Dinther. “Dan zitten we ook dichter bij
het Elde College, zodat het makkelijker is voor de
leerlingen om bij ons stage te komen lopen!”
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BBL - De Leijgraaf | BOL/BBL - KW1C

Monteur W. Installaties

BBL - De Leijgraaf | BOL/BBL - KW1C

Plaatwerker

BBL - De Leijgraaf | BOL/BBL - KW1C

Constructiewerker

BBL - De Leijgraaf | BOL/BBL - KW1C

Verspanner

BBL - De Leijgraaf | BOL/BBL - KW1C

Monteur E. Installaties

BBL - De Leijgraaf

Monteur Mechatronica

BBL - De Leijgraaf | BOL/BBL - KW1C

Procesoperator A

BBL - De Leijgraaf

Mechanisch Operator A

VAKMANSCHAPSROUTE PIE

mbo maatwerkintake

mbo maatwerkintake

mbo maatwerkintake

mbo maatwerkintake

Loopbaandossier

Loopbaandossier

Loopbaandossier

Loopbaandossier

vmbo diploma

vmbo diploma

vmbo diploma

vmbo diploma

Proeve van Excellentie

Proeve van Excellentie

Proeve van Excellentie

Proeve van Excellentie

(Delen van) kerntaken
vanuit mbo

(Delen van) kerntaken
vanuit mbo

(Delen van) kerntaken
vanuit mbo

(Delen van) kerntaken
vanuit mbo

Procestechniek
Domotica en
automatiseren

+

Woon- en
kantoortechnologie
Utiliteitstechniek
Domotica en
automatiseren

Praktisch booglassen of
CNC-Technieken of
Onderhoud W&E

+
Booglasprocessen
Verspannen
Plaat &
Constructiewerk

aanvullend
keuzevak

aanvullend
keuzevak

Nutsvoorzieningen of
Duurzame energie of
Licht, Beeld en Geluid

(via werkstuk)

Onderhoud W&E of
Dakbedekking of
Nutsvoorzieningen

+
Klimaattechnologie

Keuzevakken vmbo

Onderhoud W&E

(via werkstuk)

Keuzevakken vmbo

+

aanvullend
keuzevak

Duurzame energie of
CNC-Technieken of
Koude Techniek

(via werkstuk)

Keuzevakken vmbo

Keuzevakken vmbo

aanvullend
keuzevak

(via werkstuk)

Drinkwater en
sanitair
Domotica en
automatiseren

Loopbaanreflectie gesprekken

VCA

VCA

VCA

VCA

Procestechniek

Ontwerpen en maken,
Bewerken en verbinden
van materialen, Besturen
en automatiseren,
Installeren en monteren

Profielvakken
vmbo

Ontwerpen en maken,
Bewerken en verbinden
van materialen, Besturen
en automatiseren,
Installeren en monteren

Elektrotechniek

Ontwerpen en maken,
Bewerken en verbinden
van materialen, Besturen
en automatiseren,
Installeren en monteren

Metaaltechniek
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Profielvakken
vmbo

Loopbaanreflectie gesprekken

Profielvakken
vmbo

Loopbaanreflectie gesprekken

Profielvakken
vmbo

Loopbaanreflectie gesprekken

Ontwerpen en maken,
Bewerken en verbinden
van materialen, Besturen
en automatiseren,
Installeren en monteren

Installatietechniek

Montagemedewerker
timmerindustrie

Machinaal houtbewerker

Timmerman

Meubelmaker /
(scheeps)interieurbouwer

Tegelzetter

Metselaar

Opperman bestratingen

MBO-programma niveau 2 na positieve
afronding Proeve van Excellentie
Studieduur ca. 1 schooljaar (mede afh.
van Taal en Rekenen).

VAKMANSCHAPSROUTE BWI

Timmeren

De creatieve
vakman

Metselen

Meubelmaken

OVERSTAP MBO – MAATWERKINTAKE

Proeve van Excellentie aan de hand van REGISTRATIEKAARTEN
Ontwikkeld door het vmbo en mbo. Een positieve beoordeling = maatwerk

Diplomering vmbo
Delen van BASIS- en PROFIEL-kerntaken worden aangegeven op registratiekaarten

4 geselecteerde keuzevakken
leerjaar 4 Vmbo

Loopbaanreflectie gesprekken

Schoon
metselwerk

Interieurontwerp en design

Bijzonder
metselwerk

Interieurbouw Standsen betimmeringen

Interieurbouw
Stands en
betimmeringen

Meubelmaken

Schilderen
hout / steen

Daken en
kapconstructies

Gevel openingen

Bouwmethoden
en stijlen

Interieurbouw
Stands en
betimmeringen
Daken en
kapconstructies
Constructieve
aansluitingen en
afwerking
Gevel openingen

4 verplichte
profielvakken
leerjaar 3 Vmbo

VCA

Bouwproces en
voorbereiding

Bouwen vanaf
de fundering
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Hout en meubelverbindingen

Design en decoratie

Het vmbo-onderwijs en het mbo-onderwijs
hebben elkaar nodig.
Op het Elde College wordt de doorlopende leerlijn

Mbo docenten komen naar het Elde College en nemen

geborgd doordat we de aansluiting met de mbo-

de proef af. Met de uitslag kunnen we zien wat voor wel-

opleidingen op orde hebben. Als het goed op elkaar is

ke leerling belangrijk is. We kijken dan naar versnelling,

afgestemd, is het leerproces een doorlopende lijn en

verbreding en verdieping. Daarmee kan een excellente

daarmee geven we onze leerlingen vertrouwen.

leerling dan een mbo niveau 2 opleiding in 1 studiejaar
afronden.

Proeve van excellentie

In het laatste jaar is er voor de leerlingen die de vak-

Als een leerling de vakmanschapsroute niet kan door-

manschapsroute volgen een proeve van excellentie.

lopen doordat het bijvoorbeeld net iets te hoog gegrepen
is, kunnen ze na het Elde College toch instromen in
niveau 2 op het mbo en duurt de opleiding 2 jaar.

Het Elde College
geeft betekenis
aan de aansluiting
op het mbo-onderwijs.
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Ontdek je talenten.
Ontwikkel je.
Doe wat je leuk vindt.

Werk aan je droomberoep!
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Hier ga jij het “Smart”maken!
Ontwikkelingen in de techniek en ICT gaan razendsnel. Een

in een opleiding gestopt kan worden, het meeste zal uit jezelf

technisch snufje dat op de markt komt, is eigenlijk alweer

moeten komen. We hopen je nieuwsgierig te maken en een

verouderd en de opvolger is alweer bedacht. De Leijgraaf ziet

basis mee te geven waarmee jij je weg gaat zoeken waarbij

dat ook zo en daarom zijn we reeds gestart met de opleiding

je uitgedaagd wordt om steeds te blijven ontwikkelen. En je

Smart Building en komt er medio augustus 2020 de nieuwe

kans op een baan is heel erg groot, jij vormt de connectie

opleiding Smart Industry bij. Er valt dus wat te kiezen!

tussen ICT en Engineering.

Smart Industry

Smart Building

ICT, waarbij machines onderling met elkaar verbonden zijn

en huisinstallaties steeds ‘slimmer’. De voordeur herkent je

en slim kunnen worden aangestuurd. Bij het bedenken van

gezicht al en laat je binnen. Terwijl je je jas ophangt, roep je

die machines en besturingen daarvan, maak je gebruik van

‘koffie’ en begint het espressoapparaat te lopen…

Smart Industry wordt gedreven door een slimme inzet van

een groot scala aan technologische innovaties in combinatie
met de nog steeds toenemende digitalisering. Voorbeelden

Dankzij technologische ontwikkelingen worden gebouwen

8

Toekomstmuziek? Dacht het niet!

van deze innovaties zijn robotisering, mobiel internet, cloud
computing, Internet of Things, 3D-printen, big data en talloze

Muntelaar 10

razendsnelle ontwikkelingen in geprinte elektronica, sensor-

5467 HA Veghel

en nanotechnologie. Dit geeft al aan dat dit niet even simpel

www.leijgraaf.nl
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De regio is je klaslokaal
Tim van der Lubbe is docent procestechniek op De Leijgraaf

technische diploma’s nodig. Wel weet ik nu dat ik later aan

in Veghel. Na gewerkt hebbend in een commerciële functie

de slag wil in de productie-industrie.“

bij een technisch bedrijf, gooide hij het roer om en koos

Smart Industry

voor een baan in het onderwijs. Tim: “Het zien groeien van
jongeren vind ik leuk en toen ik hier begon wist ik meteen

Jesse de Laat heeft op het Elde College in Schijndel de

dat dit is wat ik wil!”

vmbo-opleiding Dienstverlening en Producten gedaan.
Daarna koos hij voor de techniekrichting en nu volgt hij de

Brede opleiding

opleiding Technicus Engineering Mechatronica niveau 4.

Harm Korsten krijgt les van Tim en is begonnen op het Elde

Jesse: “Het kiezen voor een andere richting was best even

College en heeft daar het profiel BWI (Bouwen, Wonen en

schakelen na het Elde College, maar het lukte goed. Ik vind

Interieur) gedaan. Hij volgt nu de opleiding procesoperator

besturingselektronica interessant, bijvoorbeeld om te weten

B, niveau 3. Harm: “Op de open dag van De Leijgraaf hoorde

wat er gebeurt als je op de knop van een lift drukt.”

ik wat ik hier allemaal met techniek kon doen, vandaar dat
ik deze opleiding koos. Ik ervaar de vrijheid op het mbo als

Paul Bekkers is ook docent op De Leijgraaf en geeft aan dat

plezierig. Daarnaast vind ik het fijn dat mijn opleiding breed

de opleiding van Jesse nu als een van twee overlappende

is en dat ik er dus veel kanten mee op kan.”

opleidingen wordt aangeboden. Per 1 augustus wordt dit
aangeboden als ‘Smart Industry’. De opleiding is dan nog

Harm liep stage bij Mars. Harm: “De ‘food-industrie” omge-

meer gericht op automatisering in de industrie en ICT.

ving vond ik interessant. Ik keek mee in het proces van de
Bounty’s. Mijn handen jeukten om meer te doen tijdens
mijn stage, maar in zo’n groot bedrijf heb je eerst meer

Paul Bekkers: “Op De Leijgraaf promoten we techniek en
bevorderen we de publieke en private samenwerking. Dit
doen we omdat werken in de techniek echt een mooi vak is.
Ook is het tegenwoordig een schoon beroep.
Het persoonlijke en kleine karakter van onze mbo-opleiding
is wat leerlingen aanspreekt. Wij kennen onze studenten!
Tot slot wil ik opmerken dat we als enige school in deze regio
de BOL-opleiding procestechniek aanbieden.”
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‘s-Hertogenbosch

Het Koning Willem I College is een plek waar dingen

belang. Denk ook eens aan de techniek in ziekenhuizen of in

kunnen en waar altijd iets gebeurt. Wij houden namelijk

pretparken. Techniek vind je overal!

niet van afwachten. Wij houden van proberen; experimen-

Samenwerking bedrijfsleven

teren. Leren door dingen te ervaren. Door gewoon vanaf
dag één aan de slag te gaan. Zo leiden we mensen op die

Technische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Om

zelf iets kunnen bedenken, en het vervolgens ook zelf

ervoor te zorgen dat je wordt opgeleid voor het werken met

kunnen doen. Vakmensen die goed voor zichzelf en voor

de techniek van de toekomst, denken bedrijven maar al te

de wereld om ons heen zorgen.

graag mee met de inhoud van jouw opleiding. Een win-win
situatie: je volgt een opleiding volgens de laatste technolo-

Techniek is overal

gische ontwikkelingen en jouw (toekomstige) werkgever kan

Ingewikkelde elektrische machines uit elkaar halen en weer

ervan op aan dat je goed en actueel bent opgeleid als je bij

in elkaar zetten? Techniek is veel meer dan dat! Kijk eens

hen aan de slag gaat. We hebben goede contacten met het

om je heen: gebouwen, bruggen, infrastructuur en auto’s;
het moet allemaal ontworpen, gebouwd en onderhouden

8

bedrijfsleven, zodat je makkelijk een baan vindt bij een leuke
werkgever.

worden. Daarnaast zijn de riolering, het aanleggen van
Onderwijsboulevard 3 5223 DE ‘s-Hertogenbosch

elektriciteit en kabels voor bijvoorbeeld internet van groot

www.kw1c.nl
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Hier zie je, voel je en proef je zelfs de techniek
Floris van Acquoij is docent/coördinator voertuigentechniek

project ‘Go4Africa’. Hier mocht Maikel deel van uit maken.

op het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch.

Met een auto reed hij samen met een aantal andere student-

Floris: “We hebben een vast rooster hier op de opleiding,

en naar Gambia en gaf hij 7 weken technieklessen op een

toch komt alles voorbij wat met techniek te maken heeft.

school. Gelukkig was er genoeg gereedschap opgestuurd

Onze praktijklokalen zijn naast de theorielokalen. De vragen

om de lessen inhoud te geven. Maikel: “Leren en werken in

die ontstaan als studenten met de theorie bezig zijn, pakken

de techniek is elke dag weer anders en dat is het leukste van

we meteen op door er in het praktijklokaal de antwoorden bij

alles!”

te gaan zoeken. ”
Je hebt mensen nodig die de techniek in zich hebben. Jesse

Divers

Schellekens is zo’n leerling. Thuis sleutelde hij altijd al aan

Mobiliteit en Logistiek is van de grotere afdelingen op het

zijn fiets en knapte hij andere fietsen op. Elke dag komt hij

Koning Willem I College. “We zijn gewoon een goede school”,

met de bus vanuit Schijndel naar ’s-Hertogenbosch. Hij doet

vertelt Floris. “We maken het verschil door ‘gewoon’ onder-

de BOL-opleiding niveau 3, eerste autotechnicus.

wijs aan te bieden en daarmee laten we zien wat we in huis

Jesse: “Vorig jaar heb ik op het Elde College in Schijndel

hebben. We zeggen hier wat we doen en we doen wat we

mijn diploma vmbo- Basis BWI (Bouwen, Wonen en

zeggen! En het mooie van een techniekopleiding is dat je er

Interieur) gehaald. Met hout werken sprak me toen aan. Ik

veel kanten mee op kunt.”

twijfel nog of ik misschien duiker wil worden, maar ik ontdek
hier dat ik het sleutelen aan auto’s inmiddels superleuk vind.

Techniek is leuk

In het begin was het wel wennen op zo’n grote school waar

Maikel van Agt is derdejaars leerling eerste autotechnicus.

ik bijna niemand kende, maar nu ik vrienden heb gemaakt

Auto’s en techniek zijn zijn passie. Vorig jaar is hij zelfs

is het hier goed. Alle vakken sluiten goed aan op de vakken

genomineerd als student van het jaar vanwege het mooie

die ik al kreeg op het Elde College. Het Engels vind ik alleen
pittig: alle namen van auto-onderdelen moet ik hier in het
Engels leren. Maar omdat mijn passie sleutelen is, neem ik
die lessen Engels gewoon voor lief.”

Floris en Maikel

Jesse

47

Ontdek je talent bij Summa College
Nauwe samenwerking met bedrijven

Het Summa College bestaat uit 26 scholen voor middelbaar
beroepsonderwijs in de Brainport regio. We bieden meer

Summa College werkt nauw samen met bedrijven om

dan 300 beroepsopleidingen in verschillende leerwegen (bol

onderwijs te bieden waarmee studenten het beste uit

en bbl) en op verschillende niveau’s (1,2,3 en 4). We doen

zichzelf halen. Met onderwijslocaties als Brainport Indus-

dit met een actieve, persoonlijke begeleiding van student-

tries Campus en Automotive Campus staan we zelfs tussen

en. Iedereen die zijn talenten wil ontwikkelen, is van harte

de bedrijven. Door onze samenwerking met bedrijven in de

welkom.

regio bereiden we studenten goed voor en sluit het onderwijs
goed aan op de mogelijkheden in het bedrijfsleven.

Techniek en ICT

Explore your talent

Summa College biedt opleidingen voor bijna alle sectoren,
van zorg tot horeca en business. Zo bieden we meer dan 100
opleidingen op het gebied van techniek en ICT. En het mooie

8

Weet je niet zo goed waar je talent ligt of welke opleiding het
beste bij je past? Kom naar een open dag, meeloopdag of

is: er is volop werk bij de vele technische bedrijven in de

neem contact op met ons Infopunt.

omgeving.

www.summacollege.nl
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Leerlingen gaan bij ons weg als goede vakmensen
Dankbaar

“Zo breng ik vraag en aanbod bij elkaar in Zwolle, Rotterdam

“Het Summa is een brede scholengroep waarin we veel

en Eindhoven”, vertelt Pieter.

verschillende techniekopleidingen aanbieden. Binnen
het Summa College zijn veel mogelijkheden om na een

Hein Broek is na het Elde College de opleiding elektro-

vmbo-opleiding verder te leren. Ik ben dankbaar voor de

techniek niveau 2 gaan doen op het Summa in Eindhoven.

afdeling PIE (Produceren, Installeren en Energie) op het Elde

Zijn Elde periode ervaart hij als goed en leerzaam. Op dit

College. Zij maken de leerlingen warm voor de techniek

moment loopt hij stage bij de Purple Group in Schijndel, een

op het mbo. Als ze dan bij mij in de les komen, zie ik alleen

bedrijf dat licht en geluid verhuurt. Hein: “Ik zit daar op de

maar gemotiveerde studenten voor het vak elektrotechniek.

technische dienst. We repareren de lampen, versterkers en
speakers die kapot zijn als ze terugkomen van een festival of

Mijn vak is niet het doel, maar het is het middel om de doel-

groot evenement. Het is leerzaam en elke dag iets anders.

en van mijn studenten te bereiken. Het gaat over hun passie

Voor de toekomst hoop ik dat ik nog lang werkzaam zal zijn

voor de techniek en daarin begeleiden we onze studenten.”

in de technische wereld van licht, geluid en festivals!”

Stichting Platforms vmbo

Pieter houdt zich binnen het platform met name bezig met
de lerarenopleiding PIE. Samen met Jan Gubbels is hij
kwartiermaker en geeft hij inhoud aan het nascholingstraject om docenten PIE op te leiden.

Pieter Siroen is docent elektrotechniek
op het Summa. Ook is hij oud-leerling en oud-collega
van het Elde College in Schijndel. Pieter: “Onderwijs is
mijn passie! Ik vond het vroeger verschrikkelijk om op
school installaties te moeten maken.
Computers interesseerden me meer en daarom koos
ik voor elektrotechniek. Ik ben erin gerold en groeide
met het vak mee. Op het mbo deed ik niveau 2 en 3 en
daarna de lerarenopleiding. Nu geef ik mijn leerlingen
mee dat je alles kunt worden als je maar passie en
motivatie hebt om het vak te leren.”
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SintLucas heeft een breed aanbod creatief-technische

de klant ontdekken ze wat in hun toekomstige beroep

opleidingen op mbo-niveau. Van hoedenmaker tot game-

belangrijk is.

artiest. Onze studenten worden opgeleid tot vormgever.

Vaardigheden

Bij sommige opleidingen ligt de nadruk op het bedenken
en ontwerpen. Bij andere opleidingen ligt de focus op

We dagen studenten uit om het beste uit zichzelf te halen en

ontwerpen en maken. Studenten leren hoe ze nieuwste

te laten zien wat ze onderscheidt van anderen. Studenten

technieken, technologieën, materialen en tools toe kunnen

leren belangrijke vaardigheden zoals samenwerken, presen-

passen binnen hun vakgebied. Daarnaast ontwikkelen ze

teren, netwerken en probleemoplossend werken.

hun creativiteit. Het bedenken van ideeën en oplossingen

Verder is er aandacht voor ondernemerschap. Want of ze

loopt als een rode draad door hun hele opleiding.

later een eigen bedrijf beginnen of in loondienst werken, een
ondernemende houding is overal belangrijk!

Praktijk

De praktijk vormt de basis van ons onderwijs. Studenten

Meer weten? Kijk op www.sintlucas.nl

leren op locaties buiten de school. Tijdens de opleiding
werken ze al aan projecten voor echte klanten. Zelfstandig of

BOXTEL

EINDHOVEN

in groepen. Of het nu gaat om een filmpje, een huisstijl, een

Burgakker 17

Torenallee 75

glas-in-loodproductie of een interieur, in contact met

5281 CH Boxtel

5617 BB Eindhoven
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Je komt hier, je bent iemand en je ontwikkelt jezelf
Barend Meihuizen deed op het Elde College in

en stiekem heb ik er best veel geleerd over techniek. Als

Sint-Michielsgestel de opleiding Groen en Zorg en Welzijn.

kind was ik altijd al bezig met audio en thuis heb ik mijn

“Toen ik met school meeging op reis naar Londen mocht

eigen geluidsstudio. Ik loop nu stage bij Dynamo, een

ik als opdracht een film maken over de reis en daardoor

organisatie die een podium biedt aan creatief talent in

ontdekte ik mijn filmtalent. Dat sprak me toch meer aan dan

Eindhoven. Daar bouw ik lichtshows en met mijn eigen

het werken met dieren. Bij SintLucas volg ik de opleiding

bedrijf ben ik met muziek aan het riggen en mixen.”

audiovisueel, loop ik stage bij een videoproductiehuis en
maak ik met mijn eigen onderneming al producties. Op het

Barend, Kris en Moos zien het wel zitten om na hun studie

mbo kom ik er steeds beter achter wat ik leuk vind.”

als zelfstandige verder te gaan. Ze leren alle drie tijdens
hun opleiding meer over ondernemerschap. Een klein

Kris Merks begon, nadat zij haar diploma op het Elde

percentage van de afgestudeerde SintLucas-studenten

College had gehaald, bij SintLucas. “Ik zit hier op mijn plek

begint als zelfstandige of freelancer.

en als aankomend grafisch designer vind ik het echt top om
bezig te zijn met het maken van bijvoorbeeld logo’s en

Moos: “Voor jezelf beginnen is best spannend en misschien

posters. Mijn technische vaardigheden helpen me daarbij.”

een beetje moeilijk, maar met niet te hoge verwachtingen
lukt het!”

Kris: ”Ik krijg via het bedrijf van mijn vader al
werkopdrachten. Zo leer ik veel over zijn onderneming.”
Moos Pennings doet de opleiding podium-en evenemententechniek. “Op zich heb ik op het Elde College in
Sint-Michielsgestel mijn meeste tijd efficiënt doorgebracht

Sanne Resoort werkt als marketing- en
communicatieadviseur bij SintLucas. “We zijn
een gezellige en leuke school. We vinden het belangrijk
dat studenten hier hun eigen ding kunnen doen, zodat
ze zelfstandig leren worden. Ook werken ze veel samen.
Onze vijf pijlers Creativity, Entrepreneurship,
Technology, Personality en Practice dragen daar aan bij.
Zo begeleiden we talenten naar een mooie toekomst in
de creatieve industrie.”

(vlnr) Kris Merks, Barend Meihuizen en Moos Pennings
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NIEUW op het Elde: Let’s Work!
Let’s Work

Zes keer per jaar bezoeken leerlingen van basisscholen in
de regio, het Elde College. Zo ook de leerlingen van groep 3

De bedoeling is om met ingang van schooljaar 2020-2021

van basisschool De Regenboog uit Schijndel. Zo proeven ze

een eigen techniek-ontdek-lokaal op het Elde College in te

al jong de techniek. Door te metselen, dakpannen te leggen

richten waar basisscholen zich op kunnen inschrijven. Zo

en door met elektrotechniek lampjes te plaatsen, maken ze

kunnen ze kennismaken met de basisvaardigheden van het

al kennis met de basis. Bart Kemp teamleider Techniek van

techniekonderwijs. Denk hierbij aan VR-brillen, HoloLenzen,

het Elde College is initiatiefnemer van dit idee en nodigde

3D-printers, lasersnijders e.d. Dit lokaal gaan we Let’s Work

scholen uit. Bart: “Het is wel een hele uitdaging, we zijn zul-

noemen als vervolg op Let’s Play op basisschool de Heijcant

ke jonge kinderen nog niet gewend. Maar het is een super-

uit Schijndel.

ervaring! Jonge kinderen zijn zo enthousiast! Ook is het mooi

Jong geleerd is oud gedaan!

om te zien hoe onze leerlingen de jongere generatie iets
leert en hoeveel geduld ze hebben, een win-win situatie.”

Op deze manier kunnen we basisschoolleerlingen ontvangen van groep 1 tot en met groep 8 om ze enthousiast te

Toenemende vraag

maken voor de techniek. De inrichting van dit lokaal zullen

Op het Elde College neemt de vraag van basisscholen om

we met behulp van bedrijven en instellingen gaan realiseren

kennis te maken met techniek toe. Dat juicht het Elde

en organiseren zodat we samen goed technisch onderwijs in

College toe, omdat het belangrijk is dat kinderen al op jonge

deze regio kunnen aanbieden.

leeftijd kennis maken en enthousiast worden over techniek
onderwijs.
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Onderzoekend, ondernemend en ontdekkend leren
Samenwerken

6 jaar toen ik thuis al begon met bouwen. Door te doen, leer

“Techniek is leuk. Voor onze klas is het een uitje om in een

je. Als je de kans hebt om een tafeltje te bouwen of een com-

andere leeromgeving samen activiteiten te doen en rond te

puter uit elkaar te halen, doe het dan gewoon.”

kijken. Kinderen zijn hier aan het metselen en maken lampLana (6): Het leukste was dat ik het lichtje mocht

jes met docenten en leerlingen van het Elde College. Eén

maken want dat had ik nog nooit gedaan

leerling zei net al dat ze later kastelenbouwer wil worden.
Het samenwerken van leerlingen en ook van scholen is een
goed idee. Zo leren we van elkaar.”

Jong geleerd is oud gedaan

Givandro (7): De machine die het colaflesje

Mellanie: “Werken met jongeren in de techniek vind ik leuk!

maakte was bijzonder! Ik wist niet dat er

Het bezig zijn, steeds met je handen werken en de vernieuwing ervaren is een mooie uitdaging.” Mellanie Leijten is

zo’n machine bestond die dat kon!

onderwijsassistent elektrotechniek op het Elde College.
“Lesgeven vind ik super. Ik kan hier mijn eigen creativiteit

Gewoon doen

inzetten en mijn kennis doorgeven aan de leerlingen. Met

Theo van Kempen is docent BWI (Bouwen, Wonen en Inter-

deze jonge kinderen van basisschool De Regenboog werken

ieur) op het Elde College. Theo: “Door te doen realiseer je

is een leuke afwisseling in mijn werk. Als kind hielp ik mijn

je al heel jong welke beroepen er bestaan. Voor mij is deze

vader ook al veel in de garage. Je kunt kinderen niet jong

leeftijdsgroep best even wennen, omdat ik lesgeef aan 15-

genoeg enthousiast maken voor het vak techniek!”

en 16-jarige leerlingen. Maar het enthousiasme van deze
jonge kinderen werkt aanstekelijk. Zelf was ik ook ongeveer
Jip (6): Het metselen was echt

Emma (6): Op het dak klimmen en dan de dakpan er

met echte bouwstenen.

Het moet heel precies anders regent het binnen!

superleuk. Je mocht bouwen

perfectop leggen was leuk om te doen.

Karin van Roosmalen is onderwijsassistent in groep 3.
Let’s Play organiseert activiteiten voor leerlingen van basisscholen, zo
ook lessen in de techniek op het Elde College in Schijndel. Karin: “Leren
in geuren en kleuren vind ik belangrijk, dus naast de theorie doen we
met onze leerlingen ook veel in de praktijk. In groep 3 leren leerlingen
lezen. Ze worden zich dan steeds bewuster van hun eigen talenten.
Op het Elde College ervaren ze wat ze met hun handen kunnen
maken. Je kunt die ervaring niet jong genoeg meegeven!”
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Ontdekken, genieten, proeven, ruiken, voelen en leren
We hebben, binnen SKOPOS, een inspirerende en prikkelen-

proeven , ruiken, voelen en daarmee dus ook leren. Kinderen

de plek gecreëerd waar kinderen zich keer op keer kunnen

leren beroepen kennen, ontdekken nieuwe technologieën en

verwonderen. Leerkrachten en directies van alle basis-

zien op allerlei manieren hoe mooi onze wereld is.

scholen, het georganiseerde bedrijfsleven uit Meierijstad

Van kleuter tot en met groep acht leerling… er is aanbod

en verschillende expertisediensten leverden een bijdrage.

gecreëerd wat telkens wordt verscherpt door alle goede

Samen gaan we voor het ultieme succes:

feedback van de leerkrachten en ondernemers.

Kinderen de kans geven bekende en onbekende talenten

Na bijna anderhalf jaar open te zijn kunnen we wel zeggen

bij zichzelf en elkaar te ontdekken en te ontwikkelen.

dat ons concept een succes is. We hebben inmiddels meer
dan 15.000 bezoekers mogen ontvangen. Naast de belang-

Let’s Play bestaat uit vier ruimtes die allemaal een

rijkste bezoekers: de kinderen, zijn er ook al meer dan

onderneming op zich zijn. Per lokaal is een stuurgroep

70 schoolbesturen en onderwijsinstellingen uit het hele land

opgezet. Deze stuurgroep bestaat uit vier leerkrachten en

komen kijken naar de verwondering die we elke dag terug-

twee ondernemers. Zij denken na over de inhoud, didactiek,

zien op de gezichten van de kinderen.

materiaal, expertise en doorontwikkeling. Dit alles onder het
toeziend oog van de projectgroep Let’s Play met mensen uit

Conventstraat 10

het bedrijfsleven en van SKOPOS.

5481 CP Schijndel

Kinderen kunnen ongeremd kunnen ontdekken, genieten,

www.letsplayskopos.nl
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Iedereen heeft bij Let’s Play de kans om te shinen!
Leerkrachten en ondernemers denken hier samen na over
wat we kunnen en dat is krachtig. Ook zijn ondernemers hier
welkom. Op onze beroependag presenteren ze zichzelf en
ontdekken leerlingen welke beroepen er zijn. Met het Elde
College doen we veel samen met de afdeling Groen.
Leerlingen gaan op het Elde College stekken en ze leren
hoe ze met dieren om moeten gaan. Binnen het techniekonderwijs organiseert Let’s Play samen met het Elde
College workshops voor basisschoolleerlingen binnen de

Ontdekken

richting PIE (Produceren, Installeren en Energie) of BWI

Let’s Play is gestart als techniekplek, maar vanuit bedrijven

(Bouwen, Wonen en Interieur). Van elkaars ruimtes en

in Schijndel en scholen kwamen er ook vragen naar andere

expertises gebruikmaken werkt versterkend. Dat kan door

beroepsgroepen. Inmiddels heeft Let’s Play naast de

met elkaar in gesprek te blijven, zodat je weet wat iedereen

techniekfabriek verschillende lokalen zoals een markt,

doet.”

een groene wereld en een ontwerpstudio. Zo kunnen de

Groeien

basisschoolleerlingen alle beroepsgroepen ontdekken. De
werelden zijn echter niet los van elkaar, omdat ze net als in

Rosan Kuijpers heeft zelf een technische achtergrond.

het dagelijks leven in elkaar verweven zijn.

Na haar studie biotechnologie, ging ze met leerlingen en
studenten werken. “Het verbinden van mensen en projecten

Samenwerking

vind ik een prachtige uitdaging. Daarnaast ondersteun ik

“Bedrijven die zich aan ons gecommitteerd hebben, onder-

hier leerkrachten bij techniekonderwijs, bijvoorbeeld bij de

steunen ons met inrichting, middelen en expertise.

3d printer of het gebruik van VR-brillen. Het is voor iedereen
spannend om iets te doen waar je niet heel goed in bent.
Hier zie ik leerlingen en leerkrachten groeien. Ik streef
ernaar om iedereen met een positieve ervaring naar huis te
laten gaan. We zetten leerlingen in hun kracht. Je hoeft het
niet allemaal meteen goed te doen, hier mag je het proberen
en ontdekken.”

Rosan Kuijpers is inspiratiemaker bij Let’s Play in
Schijndel, een plek waar alle leerlingen van de Schijndelse
basisscholen van SKOPOS naar toe kunnen om te gaan ontdekken.
Rosan: ”Het gaat hier om de verwondering. Leerlingen ontdekken
bij ons wat er allemaal mogelijk is. Door gewoon te proberen en
te doen ontwikkelen ze hun eigen talenten. Onderzoek heeft
aangetoond dat je voor je 12de levensjaar een positieve ervaring
met een bepaald vak moet hebben opgedaan, wil je er later
een keuze in gaan maken en van dat vak je beroep maken.”
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Bron: Brabants Dagblad

Bekijk hier de film van Omroep Meierij
over de ‘Beroepenwedstrijd 2020’

Beroepenwedstrijd 2020
Nick en Diederik doen mee

scholen uit de regio Oost-Brabant druk in de weer zijn met

Nick van de Aa en Diederik van Thiel zijn er klaar voor!

de wedstrijd, is er voor de docenten van deze scholen ook

Samen gaan ze de uitdaging aan om mee te doen aan de

een inspirerend programma om elkaar te ontmoeten en

wedstrijd. Namens het Elde College zijn ze uitgekozen als

ideeën uit te wisselen over het vak.

beste elektroleerlingen van hun klas. Nick: ”Natuurlijk ga ik
proberen te winnen, maar deze leerzame uitdaging aan-

Jeroen Weijer is docent PIE (Produceren, Installeren en En-

gaan, vind ik eigenlijk het allerleukste! De jury gaat straks

ergie) op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg.

kijken hoe ik het gedaan heb, maar ook geven ze punten

Jeroen: “Ik ben voor het eerst op het Elde College en voor

voor bijvoorbeeld werkhouding en samenwerking.”

de eerste keer bij de beroepenwedstrijd. Vanmorgen hebben

Diederik: ”Ik wil later scooter-, motor- of automonteur

we met de andere docenten onze succesverhalen gedeeld.

worden. Heerlijk om nu al thuis aan mijn eigen scooter te

Ik liet foto’s zien van ons nieuwe praktijklokaal waarin

kunnen sleutelen. Voor vandaag is de opdracht om een

installatietechniek, lassen en draaien in één lokaal kunnen

meterkast te maken en lampen aan te sluiten en op te

plaatsvinden. Dat is mogelijk omdat we een bordes hebben

hangen!”

gemaakt waar alle materialen een plek hebben. Onze twee
leerlingen leren vandaag veel. Het onder tijdsdruk moeten

Programma voor docenten

werken en ook nog iets goeds moeten opleveren is

Terwijl de 24 leerlingen van 12 verschillende vmbo-

leerzaam!”
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Foto’s: TV Schijndel

Door nog meer samen
te werken met bedrijven in de
verschillende disciplines van de techniek
en door nog meer af te stemmen met
mbo-opleidingen, geven wij hier
op het Elde College excellent
techniekonderwijs.

Bart Kemp (r), teamleider Techniek - Elde College Schijndel, Gerard Spijkers (l), sectordirecteur VMBO en Praktijkonderwijs - Elde College Schijndel

De toekomst van techniekonderwijs
Excellent

wijs, vso en basisonderwijs wordt er werk gemaakt van

Het predicaat ‘goed’ kregen we al van het ministerie van

Sterk Techniekonderwijs in de regio. Met het Techniek Loket

Onderwijs en, ook al zijn we misschien wat bescheiden, het

bundelen we onze krachten. Eén loket voor de hele regio

voelt best goed om een goede school te zijn. We gaan onze

met één missie: jongeren verwonderen en enthousiast

manier van lesgeven continueren in de toekomst. We anti-

maken voor de techniek!

ciperen op technische ontwikkelingen. En natuurlijk willen

Kiezen

we verder. We denken na over ontdek-techniek-lokalen,
zodat basisschoolleerlingen ook uit de jongste groepen zich

Met elkaar denken we na over de vraag hoe we het voor

kunnen verwonderen over de moderne techniek. Ook kijken

leerlingen aantrekkelijk kunnen maken om voor techniek te

we hoe we in de toekomst nog meer de verbinding kunnen

kiezen. De vraag is relevanter dan ooit. Want Noordoost-

maken tussen de lessen PIE (Produceren, Installeren en

Brabant is een krachtige economische regio, met techniek

Energie) en BWI (Bouwen, Wonen en Interieur). Dit is nodig

en technologie als belangrijke pijlers. Maar om die status op

om als technicus nog meer allround te kunnen zijn. Het

zijn minst te behouden, hebben we technisch en technolo-

leren doe je bij ons op school, maar ook in de ‘echte’ wereld

gisch talent nodig. Meer dan dat zich nu aandient.

van werken in een technisch bedrijf.
Als Elde College dragen we daar een prachtige steen aan bij.

Het Techniek Loket Noordoost-Brabant

En daar zijn we best een beetje trots op!

Samen met andere scholen voor vmbo, mbo, praktijkonder-
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Het Elde College
excellent in sterk
techniek onderwijs

Bekijk onze film

www.eldecollege.nl

