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Deel 1 

Kernboodschap en samenvatting ambities kiezen, leren en werken in techniek 
 

Een eerste indruk 
Binnen de regio Noord Veluwe vinden onderwijs en bedrijfsleven elkaar al ruim 14 jaar op terreinen 

als instroombevordering en afstemming van onderwijsaanbod. Al jaren leeft de ambitie om dit 

verder uit te bouwen tot een gemeenschappelijke aanpak, een techniekpact. 

 

Het nu beschreven Techniekpact is in enkele weken tot stand gekomen na een bijeenkomst op 8 

oktober 2014 met ongeveer 25 vertegenwoordigers van technische bedrijven, beroepsonderwijs en 

andere relevante partners. Het is een groeidocument dat steeds verder wordt geconcretiseerd en 

aangevuld. 

 

Wij hebben ons bij het ontwikkelen van dit pact laten inspireren door onze eigen ambities, aangevuld 

met ideeën van verschillende techniekpacten van elders. In onze regio zit de kracht en energie. De 

regio kent reeds meer dan 14 jaar een gremium dat het technische bedrijfsleven en technisch 

beroepsonderwijs actueel houdt en laat ontwikkelen. Het kent een goede balans en is in die jaren 

steeds verder uitgebouwd. 

 

In de kern heeft dit pact 2 doelen namelijk: 

1. Het laat zien wat er in deze regio speelt en qua infrastructuur en netwerken1 is ingericht en 

gedaan is. 

2. Het pact zetten we in als een hulpmiddel om de realisatie van ambities te versnellen en 

daarnaast te verbreden. Opereerden tot heden in deze regio gecoördineerd de elektro- en 

metaalsectoren, nu willen we daar de bouw en food/procesindustrie aan toevoegen. 

 

Op dit moment bevat dit pact een aantal ambities. Getypeerd volgens het landelijk Techniekpact2 

namelijk: kiezen voor techniek, leren in de techniek en werken in de techniek betreft dit de hierna 

weergegeven acties. 

 

Kiezen voor Techniek 

• Voortzetting Platform Techniek Noordwest-Veluwe, een samenwerkingsverband tussen het 

bedrijfsleven en onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs. 

• Film techniekpromotie waarbij 5 technische bedrijven worden gepresenteerd. 

• Implementatie onderzoekend- en experimenterend leren (Beleving, Inspiratie, Techniek en 

Toekomst (BITT)). Het project is in de ontwikkelfase, maar in 2015 start deze operatie. 

• Technasium RSG Harderwijk, gericht op vwo-leerlingen. 

• Ouders beter voorlichten over een loopbaan in de techniek en mogelijke 

arbeidsvoorwaarden. 

 

Leren in de Techniek en (blijven) werken in de Techniek 

• Aansluiten op de landelijke initiatieven waarbij extra aandacht wordt gevraagd voor 

specifieke sectoren. Voorbeeld: Week van het onderhoud, Week van de veiligheid, 

TechniekTalent. 

 

                                                           
1  Gedoeld wordt op onder andere De Techniek Academie, Landstede, Platform Techniek Noordwest-Veluwe 

en netwerkpartners als OTIB, TechniekTalent, Metaalunie, FME, UNETO VNI, Bouwmensen. 
2  Ook andere Techniekpacten zoals Stedendriehoek, Achterhoek/De Liemers, hanteren deze opzet. 
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• Integratie BOL/BBL in vakmanschapsroute (niveau 2, 3 en 4), metaal, machinebouw, 

installatietechniek en productietechniek. 

• Ontwikkeling opleiding Robotica en Vision; minor hbo op vraag in de regio. 

• Ontwikkeling opleiding Bouw Informatie Management, binnen de BOL-opleiding. 

• Samenhangend curriculum opzetten van leerlijnen op het vlak van Domotica, 

Gezondheidszorg en ICT. 

• Kenniscentrum techniek. 

• Doorontwikkeling en verbreden opleidingen installatietechniek met raakvlakken met 

luchtbehandeling, koelen, warmte, antennebouw, telecom en duurzame energie. 

• Opleidingen algemene operationele techniek, (eerste) monteur service en 

onderhoudstechniek ten behoeve van de food- en procestechniek mits een 

haalbaarheidsonderzoek positief uitvalt. Te ontwikkelen opleidingen: eerste monteur service 

en onderhoud werktuigbouw, (eerste/service) monteur koude- en klimaatsystemen, 

telecommunicatie, plaatsing/installeren van antennes. 

• Het “upgraden” van bestaande opleidingen vanwege veranderende eisen van bedrijfsleven. 

Onderzocht moet nog worden in welke domeinen en hoe dit moet plaatsvinden. Dit is een 

continu proces. 

• Leerlijn mbo-hbo middenkader engineering. 

• Bouwkunde: meer accent op praktijkcomponent (stage) en langere leerwegen (mogelijk met 

traineeship), verhoging van de instroom van studenten op vmbo-niveau. 

• Projectopdrachten van bedrijven op het vlak van innovatie laten uitvoeren door studenten 

van verschillende niveaus mbo en hbo (combinatie Studenten Innovatie Centrum en 

Stadslab), mogelijk ook in samenwerking met het genoemde Kenniscentrum techniek. 

• Meer uitwisseling tussen docenten en bedrijven. 

• Bedrijven laten participeren in het opleidingstraject (concept “leren in bedrijf”). 

 

Specifiek werken en blijven werken in de techniek (behoud van vakmensen) 

• Behouden van technische vakmensen voor de regio door het verstevigen van de formule van 

arbeidsmobiliteitscentrum Veluwe Portaal (“van werk naar werk”). Omdat techniek voor veel 

branches relevant is en zelfs belangrijker wordt3, gaat Veluwe Portaal een specifiek 

intersectoraal bedrijvennetwerk ontwikkelen met de focus op technisch vakmanschap. 

  

                                                           
3  Voorbeeld is zorgtechnologie met elementen als domotica, robotica, mechatronica, etc. 
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Deel 2 

Inleiding 
In september 2014 hebben het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) Noord Veluwe en het 

Platform Techniek Noordwest-Veluwe het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een 

Techniekpact Noord Veluwe & Randmeergebied. Het POA heeft daarvoor de middelen beschikbaar 

gesteld.  

 

Op 8 oktober 2014 is er een eerste verkennende bijeenkomst geweest met 25 personen vanuit het 

bedrijfsleven, beroepsonderwijs en andere voor dit thema relevante arbeidsmarktpartners. 

Vervolgens zijn zoveel mogelijk betrokkenen bevraagd op wat zij belangrijk vinden als input voor dit 

pact en welke ambities zij graag willen oppakken en als zodanig in dit pact verwoord willen zien.  

 

Dit document zoals dat nu voor u ligt, is een weerslag van bovenstaand proces. 

 

Regio Noord Veluwe & Randmeergebied 
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De regio Noord Veluwe & Randmeergebied heeft geen uitgesproken economisch profiel zoals 

bijvoorbeeld Eindhoven of Schiphol. Het unieke van deze regio zit vooral in de diversiteit van de 

economie, de aanwezigheid van relatief veel kleinschalig MKB en een bedrijfsleven dat in bepaalde 

segmenten excelleert. De regio heeft veel “diamanten” qua innovatie. Bijvoorbeeld in de 

vakgebieden telecom, installatietechniek, luchtbehandeling, automotive, voedingsmiddelenindustrie, 

koeltechniek, machinebouw en metaaltechniek. Het is mogelijk dat de betrokkenen bij dit pact de 

komende periode een specifiek economisch speerpunt weten te benoemen.4 

 

Het bedrijfsleven is in dit gebied erg divers. Er zijn enkele grote spelers en veel kleinere bedrijven tot 

25 personeelsleden. Ook zijn er veel hele kleine bedrijven met 1 tot 5 personeelsleden. De kleine 

bedrijven zijn individualistisch en lastig te bereiken voor afstemming en samenwerking. De grote en 

middelgrote bedrijven slagen erin elkaar op steeds meer terreinen te vinden en samen te werken. 

 

Het economisch herstel is zichtbaar, maar voor veel bedrijven nog broos en onzeker. Door onder 

meer veranderende pensioen-arrangementen werken veel mensen langer door, terwijl de vraag naar 

nieuw personeel vanwege uitbreiding van activiteiten minimaal is.  

Enige vervangingsvraag is wel zichtbaar door pensioenuitstroom, maar al met al houdt de banengroei 

geen gelijke tred met de groei van de beroepsbevolking. Daarom verwachten we bij gelijkblijvend 

beleid de komende jaren een stijging van het aantal werklozen.  

 

Positieve factoren zijn de ontwikkelingen bij Vliegveld Lelystad, de innovatiekracht in de regio en de 

positieve instelling vanuit provincie(s) en gemeenten om nieuwe economische initiatieven te 

ondersteunen. 

 

Andere trends die we zien in de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld de nog steeds voortzettende 

flexibilisering en “upgrading”, dat wil zeggen de steeds hogere instroomeisen. Ondanks de oplopende 

werkloosheid geven bedrijven aan nog steeds moeite te hebben met het vinden van goede 

vakmensen. Deze moeilijk vervulbare vacatures doen zich bijvoorbeeld voor in de hoek van 

werktuigbouw, elektrotechniek, programmeurs en monteurs. Maar het gaat niet alleen om harde 

technische kennis. Ook arbeidsethos en werknemersvaardigheden zijn belangrijk zoals 

communiceren, probleemoplossend vermogen en het vermogen om in teams samen te werken; de 

zogeheten “soft skills”. Hierin zit naast risico ook een grote kans. 

 

Wil de regio haar welvaart en welzijn vasthouden dan is concurrerend vermogen nodig. Dit kan door 

de krachten te bundelen, bijvoorbeeld inzake ontwikkelen en opleiden.  

Echte economische ontwikkeling, de groei van banen, is vooral te vinden bij bedrijven die exporteren 

en die zich weten te ontwikkelen door vlot hun diensten, producten en de bedrijfsvoering, 

waaronder de inzet van personeel, aan te passen aan de veranderende markt en concurrentie-

verhoudingen. Veel ondernemers zitten in zo’n transitie. En als we spreken over personeel dan gaat 

het automatisch ook over de verbinding met de regionale onderwijspartners. 

 

Om de regio te versterken, is meer samenwerking, doorontwikkeling en de inzet van innovatie nodig 

in de installatietechniek en dan specifiek de klimaatinstallaties (luchtbehandeling, koeltechniek/airco 

en warmteterugwinning). Verder energiebeheer, domotica, antennebouw en telecom.  

 

 

                                                           
4  Bijvoorbeeld machinebouw, zorgtechnologie, 3D printing of robotica. Insteek is vooral ook te kijken naar 

technische bedrijven op de Noord Veluwe met een sterke (potentiële) exportpositie. 
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Technische apparatuur en installaties vragen om adequaat onderhoud. Ook dit aandachtsgebied 

vraagt voorrang om de food- en procesindustrie te voorzien van gekwalificeerde onderhoudstechnici: 

technisch onderhoud/technische operators food5.  

 

Ten slotte vragen ook specifieke aandacht bijvoorbeeld de sectoren beveiligingstechniek, industriële 

automatisering, maintenance/onderhoud/beheer, bouw- en info-management en elektrotechniek in 

combinatie met telecom. Ook robotisering biedt vele kansen. 

 

Uitgangspunten en waarden om te komen tot dit pact  
Dit pact staat niet op zichzelf maar komt voort uit de motivatie van alle betrokkenen om: 

• De regio Noord Veluwe als samenhangende en samenwerkende regio beter op de kaart te 

zetten. Er lopen veel initiatieven en er bestaat een goede infrastructuur inzake technisch 

bedrijfsleven en onderwijs en dit wil de regio ook uitstralen en uitbouwen. De regio wil 

aantrekkelijk zijn voor studenten en afgestudeerden om hier hun loopbaan te starten. 

• Betrokkenen beseffen dat we keuzes moeten maken op basis van wat al loopt en dat we 

moeten aansluiten op de sterke kanten in de regio. We willen in specifieke niches voorop 

lopen, daar moeten we de echte ontwikkeling en groei van banen zoeken om zo onze 

beroepsbevolking perspectief te blijven bieden. Een dynamische lokale economie trekt ook 

weer nieuwe bedrijvigheid aan. 

• De werkgevers die betrokken zijn bij dit pact willen als goed werkgever functioneren en 

bekend staan. Dat betekent dat we streven naar continuïteit en kansen bieden. En dat we 

inspanningen verrichten die leiden tot het behoud van vakmensen voor de regio en in het 

vakgebied. We zullen het niet erg moeten vinden als een medewerker soms naar een 

concurrent overstapt. Het doel is dat de medewerker in het vak/de sector actief blijft. 

Beheersbaarheid is mogelijk met inzet van het reeds in 2009 opgestarte 

arbeidsmobiliteitscentrum Veluwe Portaal met inmiddels 80 aangesloten bedrijven. 

• Onze medewerkers zijn onze belangrijkste ambassadeurs naar de arbeidsmarkt: zij moeten 

trots zijn op hun werk, op hun vak en op hun werkgever met alles wat daar bij hoort. Zij 

stralen dat uit en helpen daarmee de doelstellingen te bereiken. Ook in economisch mindere 

tijden investeren we in ons personeel en bieden we stageplekken aan. Bedrijven streven 

ernaar om zelfregie over de loopbaan bij hun personeel te bevorderen (goed 

werknemerschap). 

 

Samenwerking bedrijfsleven en onderwijs 
De regio Noord Veluwe en Randmeergebied heeft tot heden toe bewezen in actie te komen om 

hiaten in het aanbod van beroepsonderwijs en tekorten aan leerlingen proactief te benaderen en 

haar verantwoordelijkheid te nemen. 

 

De diversiteit binnen de techniek is groot. Dit vereist specifieke kennis op veel deelgebieden. Dat 

stelt weer bijzondere eisen aan docenten/opleiders. Het ontwikkelen en in stand houden van 

(nieuwe) marktbestendige opleidingen is kostbaar en vraagt een gezonde business case.  

                                                           
5  De partners onderschrijven dat techniek sectoroverstijgend is. Onderzocht wordt nog in hoeverre de 

verschillende lopende en nieuwe initiatieven gekoppeld kunnen worden aan bijvoorbeeld de sector 

agrifood, een kansrijke sector die in deze regio ook sterk vertegenwoordigd is en waar veel technische 

vakkennis nodig is. 
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Introductie van nieuwe opleidingen in het mbo is alleen mogelijk als er voldoende instroom is van 

studenten. Bij een lage instroom  is aanvullende financiering noodzakelijk of moet worden gekozen 

voor gecomprimeerde trajecten die niet tot een standaard of volledige mbo-kwalificatie leiden. 

Het mbo in de regio zal in de toekomst, wanneer een breder en dieper onderwijsaanbod wordt 

verlangd, intensiever moeten samenwerken met bedrijven om specifieke kennis en vaardigheden 

binnen de opleiding aan te kunnen bieden. Concreet zal het noodzakelijk zijn om geschikte 

medewerkers uit de bedrijven actief en structureel in het onderwijsproces in te zetten. De Techniek 

Academie in Harderwijk is een goed voorbeeld hoe dit vorm kan krijgen. Onderwijs en bedrijfsleven  

zullen blijven zoeken naar oplossingen om bij lage leerlingaantallen toch gecombineerd modulair 

beroepsonderwijs aan te bieden tegen een acceptabele prijs. 

 

Doel en karakter van dit pact 
Dit pact heeft de functie van vliegwiel. Het moet bijdragen aan het versnellen en afstemmen van 

ambities, het verbinden van bedrijven en partners (netwerk) en wil een aanknopingspunt zijn voor 

het onderbouwen van bijvoorbeeld subsidieaanvragen om op maat beroepsonderwijs aan te kunnen 

bieden ten behoeve van de genoemde installatietechniek en onderhoudsspecialisaties dan wel 

bouwtechniek. 

 

Dit document ligt in het verlengde van het Techniekpact landsdeel Oost Nederland. Met de 

ondertekening van dit document onderstrepen partijen op de Noord Veluwe en in het 

Randmeergebied het belang van meer samenwerking op het terrein van techniek. Doel is een 

bundeling van krachten, het genereren van meer organiserend vermogen en verbinding, kennisdeling 

en communicatie met betrekking tot techniekpromotie. Met dit pact willen wij voorkomen dat er 

doublures ontstaan in de aanpak.  

 

We streven ernaar dat elke technische vakman in de regio wordt opgeleid en inzetbaar wordt 

gehouden. We willen bij de tijd onderwijs bieden voor een doorlopende carrière in de techniek met 

bijscholing waar gewenst.  

 

Dit pact heeft de focus op de technische sectoren in de regionale economie. De technische 

maakindustrie is 1 van de “trekpaarden”. We hebben technici nodig om de economie gaande te 

houden en om innovatie mogelijk te maken om concurrentie voor te blijven. 

 

Tijdspad 
Deze samenwerking biedt perspectief voor de langere termijn en wordt aangegaan van december 

2014 tot en met december 2020.  

 

Aard van de afspraken in dit pact 
De ondertekenaars spannen zich maximaal in om de gezamenlijke ambities en het operationeel plan 

te realiseren. Het betreft dan de strategische en tactische aspecten en het beschikbaar stellen van 

middelen (geld, expertise, menskracht). De afspraken in dit document zijn niet in rechte afdwingbaar, 

maar hebben de strekking van een nadrukkelijke intentie. Deze intentie strekt zich bijvoorbeeld uit 

tot het ook in een laagconjunctuur investeren in opleiden en het bieden van voldoende 

stageplekken. 

 

Activiteiten uit dit pact zullen vaak het karakter hebben van een apart project of programma en 

zullen voorzien zijn van een eigen budget, al dan niet met subsidie gefinancierd. De penvoerder en 
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directe betrokkenen zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording, maar 

stemmen wel af met de overige partners in dit Techniekpact. 

 

Monitoring en sturing 
Partners formeren een monitorgroep bestaande uit de 3 O’s. De monitorgroep organiseert minimaal 

1 keer per jaar een bijeenkomst voor alle aangesloten partners om de tot dan toe behaalde 

resultaten en de voortgang te bespreken, het operationeel plan te actualiseren en waar nodig 

nieuwe elementen toe te voegen. De monitoringsgroep kan deel uitmaken van of aansluiten op 

bestaande initiatieven als STERK NV (Stuurgroep Economisch Regionale Krachtenbundeling Noord 

Veluwe). Gezien de jarenlange inbedding van Platform Techniek in de regio, is zij de aangewezen 

partij voor de uitvoering van het Techniekpact Noord Veluwe & Randmeergebied. 

Partners maken nadere praktische afspraken over de informatiestromen (vorm, inhoud en 

frequentie) met betrekking tot de verschillende onderdelen van het pact en operationeel plan. 

 

Kern van dit pact: werk in uitvoering, lopende projecten, opleidingen en ambities 
Dit document bevat een concreet plan. Dit operationeel plan wordt gedurende de tijd regelmatig 

bijgesteld. Het operationeel plan bouwt vooral voort op datgene dat reeds speelt en wat meer 

versterkt kan/moet worden en meerwaarde heeft bewezen. Als blijkt dat er “blinde vlekken” zijn in 

de aanpak dan worden nieuwe initiatieven en/of projecten ontwikkeld. 

 

De lopende acties en ambities zijn als bijlagen toegevoegd en zijn geordend naar de meest betrokken 

partner. In deel 1 staat voor een eerste impressie een samenvatting van de ambities. 

 

Financiële paragraaf 
Vooralsnog worden de kosten die voortvloeien uit dit pact geschat op € 1,95 miljoen. Dit bedrag is 

opgebouwd uit de volgende posten die in de hierna beschreven bijlagen nader worden uitgewerkt: 

 

Zie bijlage B 

Film techniekpromotie :  € 10.000,-- 

Integratie BOL/BBL niveau 2 :  € 186.000,-- 

Opleiding Robotica :  € 160.000,-- 

Opleiding Bouw Informatie Management (BIM) :  € 135.000,-- 

Domotica, Gezondheidszorg en ICT :  € 310.000,-- 

Opleiding duurzame technologie   

   Windturbines en zonnepanelen : € 300.000,-- 

Kenniscentrum techniek :  € 60.000,-- 

 

Zie bijlage C 

Nieuwe BBL-opleidingen niveau 2/3 :  € 375.000,-- 

Regionaal maatwerk keuzedelen mbo :  € 100.000,-- 

Doorontwikkelen naar niveau 4 : € n.t.b.,-- 

Integratie BOL/BBL :  (bij B opgenomen) 

 

Zie bijlage D 

Inzet coördinator Platform Techniek (periode van 6 jaar) : € 300.000,-- 

 

Zie bijlage H 

Opzet intersectorale branchepool Veluwe Portaal : € 10.000,-- 
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Mogelijkheden voor subsidieaanvraag 
In algemene zin worden de partners gewezen op verschillende mogelijkheden voor financiële steun 

(subsidies bijvoorbeeld). Verwezen wordt naar de provincie Gelderland, mbo-investeringsfonds en de 

verschillende sectorplannen die door minister Asscher worden gecofinancierd.  

 

Het Techniekpact vervult ook een taak of functie aangaande subsidiemogelijkheden. In combinatie 

met de conclusie dat we te maken hebben met veel relatief kleine bedrijven is het logisch om juist 

die partijen vanuit het Techniekpact te ondersteunen om gebruik te kunnen maken van relevante 

subsidiemogelijkheden. Echter de grote bedrijven zijn de aanjager van nieuwe ontwikkelingen in de 

regio. De combinatie groot en klein zorgt voor de juiste balans. Op deze manier kunnen ook 

toeleverbedrijven profiteren van deze initiatieven. 
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Deel 3 

Toelichting en nadere uitwerking in bijlagen 
 

Bijlage A Huidige situatie technisch beroepsonderwijs en onderwijsprojecten regio 

Noord Veluwe en aangrenzende plaatsen 
 

 

Onderwijsniveau Opleidingsrichting/leerroute Wie? Waar in de regio? 

VO Technasium Bèta-Techniekprojecten ontwerpen en 

uitvoeren in samenwerking met bedrijven. Mix 

van onderzoek, ontwerpen en doen. 

 

RSG Slingerbos, Harderwijk 

Vmbo Overleg OBG. Contactpersoon is de heer 

Leeflang, locatiedirecteur. In dit overleg van 

Overheid (gemeente Elburg), Onderwijs, 

Bedrijvenkringen en Ondernemers (BKN, BKO, 

BKE + individuele ondernemers) worden 

initiatieven ontplooid om meer kinderen 

richting technisch onderwijs te krijgen. 

 

Christelijk VMBO Nuborgh 

College, locatie Oostenlicht, 

Elburg 

Vmbo Metaal en Installatie 

 

Overal is sprake van reductie tot MEI (Metaal, 

Elektro, Installatietechniek), een 

combinatieopleiding. Daarnaast wordt bouw en 

soms agrarische techniek aangeboden. Het 

technisch onderwijs wordt nu wel zeer 

ingeperkt binnen de MEI aanpak. De beroepen 

zijn hierin niet meer voldoende herkenbaar. 

 

Elburg, Nijkerk en Epe en 

Christelijk VMBO Nuborgh 

College, Nunspeet 

Mbo Mechatronica, Elektrotechniek en Bouwkunde 

BOL 

 

Techniek en Innovatie:  

BOL 4, Middenkader Engineering 

BOL 2, Elektrotechniek (gewenst is BOL 3) 

BOL 2, Mechatronica (gewenst is BOL 2/3) 

 

BBL wordt aangeboden op De Techniek 

Academie: 

Elektrotechniek BBL 2/3 

Mechatronica BBL 2/3  

Werktuigkundige installaties, 

Elektrotechnische installatietechniek, 

Verspaning, Constructiewerk BBL 2 

EIPS (Industriële besturingstechniek) BBL 2/3  

 
 

 

 

Landstede, Harderwijk 

 

 

Landstede, Harderwijk 

 

 

 

 

Techniek Academie en 

Landstede, Harderwijk 
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In ontwikkeling bij De Techniek Academie is een mbo-3 

traject in de metaal-, installatie-, en elektrotechniek en 

machinebouw (mechatronica). Vooralsnog betreft het 6 

opleidingsrichtingen te weten:  

Verspaning, Metaalbewerking, Werktuigkundige 

Installatietechniek, Elektrotechnische Installatietechniek, 

Mechatronica en Industriële Elektrotechniek 

(besturingstechniek). 

 

Motorvoertuigentechniek niveau 2 en 3 (BOL en 

BBL Bedrijfsautotechniek niveau 2) 

 

Techniek en Innovatie 

Servicemedewerker gebouwen 

 

Techniek en Innovatie 

BBL 2/3 Constructiewerker 

BOL 4 Middenkader Engineering 

BBL 3/4 Motorvoertuigentechniek 

 

Bouw en Architectuur 

BOL 2/3 Timmerman, Timmerman Allround 

BBL 2/3 Timmerman 

BOL 4, middenkaderfunctionaris: interieur en 

Architectuur & Bouwmanagement en 

Organisatie 

 

ICT en Technologie niveau 3/4, ICT beheerder 

en Webdesign 

 

 

 

 

 

 

Landstede, Harderwijk 

 

 

Landstede, Dronten 

 

 

Landstede, Kampen 

 

 

Landstede, Harderwijk 

 

 

 

 

 

 

Landstede, Harderwijk 

Mbo Bouw. Bouwmensen FNZ is een praktisch, 

erkend, BBL-opleidingsbedrijf voor leerlingen 

die toekomst zien in de bouwtechniek. 

Vanuit haar kernvisie werkt Bouwmensen nauw 

samen met het (mbo) onderwijs en 

bedrijfsleven. 

 

Praktijkschool Nunspeet 

Landstede 

Deltion 

Mbo Metaal/Werktuigbouw/Mechatronica en 

Elektrotechniek, Bouwkunde 

Hoornbeeck College 

Amersfoort,  

ASA Amersfoort,  

Aventus Apeldoorn en 

Deltion Zwolle 

ROC Flevoland, Almere 

 

Hbo Hier wordt opgeleid in de School of Engineering 

voor de technische opleidingsrichtingen.  

 

Technologie 

Kunststof en machinebouw krijgen speciale 

aandacht binnen het curriculum.  

 

 

Windesheim, Zwolle 

In Holland, Utrecht 
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Engineering 

Samen met Saxion wordt het project Tech for 

Future uitgevoerd. Dit Center of Expertise HTSM 

OOST kent ook een nauwe relatie met het 

bedrijfsleven dat projecten helpt 

uitvoeren/aandragen. 

 

 Mbo-opleidingen bouw en infra SOMA College, Harderwijk 

 

Mbo met name Opleidingen infra en energie Opleidingscentrum 

Gelderpoort, Hattem 

 

Voortgezet 

speciaal onderwijs 

Aangepaste scholing (o.a. techniek) Sprengen College, 

Wapenveld 
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Bijlage B ROC Landstede Harderwijk 
 

Er zijn 3 actielijnen van waaruit Landstede redeneert: 

1) Kiezen voor Techniek (loopbaanoriëntatie vanaf basisschool t/m hbo) 

2) Leren in de Techniek (excellent techniekonderwijs en doorlopende leerlijnen) 

3) Werken in de Techniek (scholing, bijscholing, internationale samenwerking) 

We willen een aantal kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen halen. 

 

Ambities 
 

Kiezen voor Techniek 

Idee 1. Voor de regio is het belangrijk om de techniek van de Noord West Veluwe letterlijk in beeld 

te brengen. De doelgroep is burgers (ouders, studenten, scholieren). Doel is om 5 (top) 

 bedrijven (indicatief) in beeld te brengen qua collegialiteit, werkzaamheden en representatie 

 van techniek op de Noord West Veluwe. Het in beeld brengen van het aantrekkelijke van 

werken in de techniek in de mooie regio Noord West Veluwe is het doel. De film is in 

verkorte vorm te gebruiken op YouTube en in de volledige vorm bij voorlichtings-

bijeenkomsten op scholen (basisonderwijs, vmbo, mbo, havo, vwo). 

 

Doelstelling:  YouTube: xxxx hits 

 Facebook: xxxx bezoeken 

Presentaties op scholen: minimaal 20 momenten per jaar waarop de film 

wordt vertoond   

 

Totaal        € 10.000 

 

Deze actie wordt gedeeld en past helemaal in de ambities van BITT. Zie bijlage G. 

 

Leren en werken in de Techniek 

Idee 1. Integratie BOL/BBL in vakmanschapsroute (niveau 2)  

 

Om de instroom in de techniek een echte boost te geven, is het wenselijk de 2 leerroutes te  

integreren en daarmee optimaal in te spelen op de fluctuaties in de arbeidsmarkt.  

De leerconcepten in de leerroutes worden zeer goed op elkaar afgestemd. Het onderwijs 

vindt plaats in de bedrijfsgerichte, contextrijke leeromgeving van De Techniek Academie. 

 

Kwalitatieve doelstelling: Maatwerk in regulatie arbeidsmarkt en opleiden door een 

     perfecte afstemming tussen de 2 leerroutes binnen De  

     Techniek Academie. 

   Maatwerk in opleidingsinhoud qua integratieleerroutes. 

Kwantitatieve doelstelling: Groei van aantal deelnemers in BBL 2 en BOL 2 tot 100  

     studenten in 2017. 

  

Ontwikkeling    800 uur * € 45  € 36.000 

 

 Investeringen  

ICT, machines en installaties    € 150.000 

 

Totaal € 186.000 (2 keer opgenomen,  

zie ook bijlage C, De Techniek Academie) 
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Idee 2. Ontwikkelen van Excellente opleidingsmodules  

De regio Noord West Veluwe beschikt niet over een Centrum voor Innovatief Vakmanschap.  

Er zijn veel hightech bedrijven, maar de diversiteit is groot waardoor een brede aanpak van 

het curriculum noodzakelijk is op een aantal specialisaties. De specialisaties kunnen worden 

aangeboden binnen (beroeps)opleidingen of als trainingen aan werknemers of zij-instromers.  

 

Robotica 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Robotica 

Binnen de regio Noord West Veluwe wordt door machinebouwers en aanverwante 

industrieën frequent gebruik gemaakt van robottechnologie. Onderhoud en 

 programmering zijn nu niet in het mbo onderwijs verankerd. Doelstelling is om een aantal 

 leerplekken te ontwikkelen waarbij geschikte les- en examenstof beschikbaar is zodat kan 

 worden voldaan aan de vraag vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast is het belangrijk dat de 

 aansluiting met het Voortgezet Onderwijs (oriëntatie, curriculumontwikkeling) en het hbo 

(curriculum) wordt gemaakt. 

 

Ontwikkeling 

 Mbo techniek   800 uur * € 45    €   36.000  

 Hbo techniek   800 uur * € 45    €   36.000 

 Bedrijven   800 uur * € 45  €   36.000 

 Software robots     €   25.000 

Software overig      €   25.000 

 

Totaal        € 158.000 

 

 BIM (Bouw Informatie Management) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwwerk_Informatie_Model 

BIM is de toekomst voor de bouw- en installatiesectoren. Het bedrijfsleven (actief in de 

bouw- en installatietechniek) en Landstede (als ROC) willen toonaangevend zijn op het 

gebied van BIM. Voor de bedrijven is dit van eminent belang omdat zij de komende jaren de 

omschakeling naar BIM moeten maken als zij in aanmerking willen komen voor bepaalde 

aanbestedingen.  

In het bijzonder worden Stabiplan en Revit als onderdelen aan elkaar gekoppeld in een 

aantrekkelijke opleidingsmodule. Indien mogelijk worden ook koppelingen naar andere 

softwaresystemen gemaakt. 

Met een CAD/BIM centre willen de partners studenten in de volle breedte verder 

 interesseren en enthousiasmeren over deze kant van techniek. 

 

Ontwikkeling mbo 

 Installatie techniek  600 uur * € 45    €   27.000  

 Bouw    600 uur * € 45    €   27.000 

 Bedrijven   600 uur * € 45  €   27.000 

 Software, hardware     €   52.000 

 

Totaal       € 133.000 
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Domotica, gezondheidszorg en ICT 

http://www.invoorzorg.nl 

 

De mogelijkheden en het belang van ICT en domotica in de zorg nemen toe. Met behulp van 

informatiesystemen zoals elektronische patiënten systemen kan informatie beter en 

efficiënter vastgelegd en overgedragen worden. Met internettoepassingen kan er zorg op 

afstand geleverd worden. Patiënten kunnen hierdoor langer zelfstandig in de thuissituatie 

blijven wonen en zorg kan efficiënter geleverd worden.  

 

De techniek is van belang om de communicatie mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat 

via sensoren informatie wordt opgehaald en vervolgens wordt gedeeld of wordt gebruikt om 

(zorg)processen in gang te zetten. We zien diverse bedrijven en instanties die hiermee bezig 

zijn. Onder andere de Veluwse Innovatieprijs georganiseerd door Het Veluws Centrum voor 

Technologie heeft opnieuw een aantal inzenders op dit gebied dat hoge ogen gooit. 

 

De professionals in de zorg zijn echter opgeleid binnen een discipline en de skills die van 

professionals in de zorg gevraagd worden, missen de noodzakelijke discipline overstijgende 

vaardigheden. 

 

Om op de ontwikkelingen te kunnen anticiperen zijn de volgende resultaatgebieden 

geformuleerd: 

1. Kennismaking met de verandering/transities in zorg en welzijn, zoals “stand alone werken” 

van intramuraal naar extramuraal, een gezin een plan, formele en informele zorg en daarbij 

de innovaties in zorg en welzijn door ICT en domotica/techniek mechatronica. 

2. Docenten verwerven kennis over de mogelijke oplossingsrichtingen met betrekking tot 

bovenstaande ontwikkelingen in zorg en welzijn door ICT en domotica. 

3. Professionalisering 2014/2015 innovatie vakmanschap zorg, ICT en domotica van docenten. 

4. Docenten doen ervaring op in het skillslab (Zwolle/Lelystad) met een andere manier van 

zorgverlening, namelijk telezorg. De intentie is kennis verwerven, bewustzijn en 

enthousiasme creëren om met deze innovatie aan de slag te gaan binnen het onderwijs. 

5. Binnen de relevante opleidingen van de zorg, ICT en techniek wordt de opgedane kennis 

verwerkt in onderwijsmodules die beschikbaar komen als profielkeuzes voor de studenten. 

6. Studenten ICT en techniek zullen projecten uitvoeren ter ondersteuning van de 

doorontwikkeling van zorgverlening op afstand en de ontwikkeling van langer zelfstandig 

wonen van ouderen en minder validen. 

 

Mbo 

 Zorg    800 uur * € 45   € 36.000 

 Techniek   800 uur * € 45    € 36.000  

 ICT    800 uur * € 45    € 36.000 

 Ontwikkeling   400 uur * € 45  € 18.000 

  

Hbo 

 Hbo afstemming  100 uur * € 45   €   4.500 

 Ontwikkeling   400 uur * € 45  € 18.000 

  

Investeringen 

Beeldsystemen, sensoren, overige   € 160.000 

 

Totaal  € 308.500  
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Opleiding duurzame technologie Windturbines en zonnepanelen 

Gebaseerd op een eerste inventarisatie bij het bedrijfsleven, lijkt er een breed draagvlak te 

zijn voor een opleidings- en trainingscentrum voor windturbines en mogelijk voor 

zonnepanelen. Binnen de regio zijn belangrijke locaties voor windturbines waar 

gekwalificeerd personeel gewenst is voor bouw en onderhoud.  

 

De opleidings- en trainingsfaciliteit zal aandacht geven aan specifieke aspecten voor 

windenergie zoals werken met midden- en hoogspanning, specifieke eisen aan constructies 

en werken op grote hoogten. 

  

Totaal        € 300.000 

 

(Internationaal) Kenniscentrum techniek 

 Import en export van kennis en opleidingen rondom techniek 

Internationale afzet is van groot belang voor de innovatieve, toonaangevende bedrijven op 

 de Noord West Veluwe. Dit betekent dat toekomstige werknemers voorbereid moeten zijn 

op een toekomst waarin internationaal werken een onlosmakelijk onderdeel is van het werk. 

 

 Belangrijk is dat de regio kan beschikken over een internationaal netwerk van mbo, hbo en 

 universiteiten voor de uitvoering van projecten en het verkrijgen van stagiaires. Het netwerk 

 kan gebruikt worden voor het verkrijgen of verspreiden van kennis. 

 

Ontwikkeling 

 Mbo 

 Internationalisering techniek 800 uur * € 45    € 36.000 

  

Hbo 

 Hbo afstemming  200 uur * € 45   €   9.000 

 

 Conferentie, reiskosten, etc.    € 15.000 

 

Totaal       € 60.000 
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Bijlage C Activiteiten en ambities De Techniek Academie 

 

Doel 

Het doel van De Techniek Academie is een regionale bedrijfsschool te zijn voor de Elektrotechnische 

en Metaalverwerkende bedrijven en de machinebouw. De Techniek Academie is als vereniging 

opgericht in 2011 toen bleek dat instroom uit het vmbo in met name de beroepsbegeleidende 

leerweg dreigde op te drogen. Bedrijven en Landstede werken binnen de Techniek Academie 

intensief samen om de ambities in de regio te kunnen faciliteren. Het bestuur bestaat uit 6 

ondernemers en 2 vertegenwoordigers van het beroepsonderwijs. 

Zie voor de volledigheid de website wat er wordt geboden: www.detechniekacademie.nl.  

 

Actuele kansen/plannen 

We gaan steeds meer richting modulair opleiden. De overheid eist dit van het regulier onderwijs, 

maar modulair opleiden geeft ook een betere aansluiting bij specifieke bedrijfsactiviteiten (al dan 

niet regio gebonden). 

• We spelen in op speciale vragen vanuit bedrijven, die niet kunnen leiden tot aparte 

opleidingen, maar die wel tot gedeeltelijke aanpassing van bestaande opleidingen kunnen 

leiden. Zoals in de installatiebranche: 

o Antenne installatie (mobiele netwerken). 

o Koeltechniek, klimaatbeheersing. 

o Wind-, zonne-energie, warmte-koudeopslag. 

o Domotica. 

• De Techniek Academie/Landstede: onderzoek op haalbaarheid opleiding operator 

mechanisch proces: 

o Producenten van apparatuur hebben dat nodig. 

o Een beetje technisch, maar vooral productiegericht. 

o Combi met food wellicht. 

• De Techniek Academie/Landstede: onderzoek op haalbaarheid opleiding (eerste) monteur 

service en onderhoudstechniek: 

o Voor producerende bedrijven (technische dienst) maar ook service verlenend. 

o Food en non-food bedrijven. 

•  De Techniek Academie/Landstede: integratie BOL/BBL-opleidingen: 

o Vaak is pas laat een leer-werkplek beschikbaar, uitwisseling is noodzakelijk. 

o Onderling gebruikmaken van aanwezige capaciteit (mensen en installaties) voor de 

opleidingen. 

o Zorgen voor makkelijke overstap. 

 

1) Nieuwe BBL opleidingen (niveau 2/3) 

Door de opzet van De Techniek Academie is er constant contact met het werkveld en Landstede. 

Vanuit de contacten met de lidbedrijven en geïnteresseerde bedrijven, blijkt er momenteel 

additioneel ook regionaal behoefte te zijn aan onder andere de volgende opleidingen: 

• Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw (voorheen AOT/allround operationeel 

technicus), technische dienst medewerker in producerend bedrijf). 

o Bedrijven: productiebedrijven, bijvoorbeeld voedingsmiddelen, standaardproducten 

(metaal/kunststof), procesbedrijven. 

• (Eerste/service-) monteur koude- en klimaatsystemen, voor het opbouwen, installeren en 

onderhouden van systemen bij bedrijven. 

o Bedrijven: systeembouwers voor drogen/koelen grondstoffen, installateurs 

klimaatbeheersing. 

• Telecommunicatie, plaatsing/installeren antennes, werken op hoogte en met straling. 



Techniekpact Noord Veluwe & Randmeergebied  

 

Pagina 20 van 42 

 

o Bedrijven nettenbouw: aanleggen netwerken, uitzendbureaus (veel flexkrachten 

worden ingezet door projectaanbieders). 

o Ook voor buiten directe regio. 

o Mogelijk aanvulling/keuzedeel van aanwezige opleiding. 

 

Deze opleidingen moeten door De Techniek Academie nog ontwikkeld worden. Uitgangspunten 

hetzelfde als de andere opleidingen: theorie en praktijk geïntegreerd, in nauwe samenwerking met 

het bedrijfsleven, praktijktraining zoveel mogelijk bij De Techniek Academie of in de vorm van 

satellieten. Ontwikkelkosten voor een opleiding zijn afhankelijk van beschikbaarheid kennis/kunde en 

(les-) materiaal. Voor de praktijk zal ook altijd geïnvesteerd moeten worden in opstellingen 

(eventuele aanpassingen in het gebouw), gereedschappen en verbruiksmateriaal. 

 

Ruwweg per opleiding (stel 5 trajecten): 

Ontwikkeling opleiding   5 * € 25.000  € 125.000 

Opstellingen / gereedschappen  5 * € 50.000  € 250.000 
 

Totaal        € 375.000 

 

2) Regionaal maatwerk keuzedelen mbo 

Binnen de regio bestaat een grote diversiteit aan bedrijven. De reguliere mbo-opleidingen volstaan 

met de generieke opleidingsopbrengsten. Door de grote diversiteit in de regio is er sterke behoefte 

om opleidingen aan te passen aan specifieke eisen vanuit de bedrijven. Zowel binnen het curriculum 

van het mbo, als in stages en bij het werken in projecten wil de regio het mogelijk maken meer op 

deze ontwikkelingen in te spelen. 
  

Totaal        € 100.000 

 

3) Doorontwikkeling opleidingen naar niveau 4 

Het bedrijfsleven vraagt steeds hoger opgeleide medewerkers. Logisch vervolg op de bestaande 

opleidingen is dan ook de ontwikkeling van niveau 4. De rol en inspanningen van De Techniek 

Academie zullen met name afhankelijk zijn van de praktijkcomponent in deze opleidingen. 

 

Ontwikkeling       € n.t.b 

Opstellingen       € n.t.b 
 

Totaal        € n.t.b 

 

4) Integratie BOL/BBL  

Om de techniekopleidingen flexibel in te laten spelen op de marktontwikkelingen, is het wenselijk de 

2 leerroutes naadloos op elkaar aan te laten sluiten. De leerconcepten in de leerroutes zijn gelijk. Het 

onderwijs vindt plaats in de bedrijfsgerichte, contextrijke leeromgeving van De Techniek Academie. 

 

Kwalitatieve doelstelling: Maatwerk in regulatie arbeidsmarkt en opleiden door een perfecte 

afstemming tussen de 2 leerroutes binnen De Techniek Academie. 

 Maatwerk in opleidingsinhoud qua integratieleerroutes. 

Kwantitatieve doelstelling: Groei van aantal deelnemers in BBL 2 en BOL 2 tot 100 studenten in 2017. 

 

Ontwikkeling    800 uur * € 45  € 36.000 

 

Investeringen 

ICT, machines en installaties    € 150.000 
 

Totaal € 186.000 (2 keer opgenomen,  

zie ook bijlage B, ROC Landstede) 



Techniekpact Noord Veluwe & Randmeergebied  

 

Pagina 21 van 42 

 

Bijlage D  Platform Techniek Noordwest-Veluwe 

 

Achtergrond 

In 2001 hebben 3 bedrijven en 2 technische scholen uit Harderwijk, en tot 2010 het Technocentrum 

IJssel Vecht Veluwe, de handen ineen geslagen en werd Platform Techniek in de regio Noordwest-

Veluwe een feit. Al snel sloten 12 bedrijven in de regio en de vmbo's uit Nijkerk en Elburg zich aan bij 

het platform. Intussen is het platform uitgegroeid tot circa 32 bedrijfsleden, 6 scholen (2 vmbo, 2 

vwo/havo, 1 ROC en 1 hbo) en een aantal bevriende instanties die technisch onderwijs een warm 

hart toedragen, zoals TechniekTalent (sinds 2011 Technetkring geworden), Lokaal Platform 

Installatietechniek, Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt. www.platform-techniek.nl. Vanaf 

schooljaar 2010-2011 is het Platform Noordwest-Veluwe aangesloten bij de Technetkringen van 

TechniekTalent.nu. TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van 8 technische sectoren, in 

opdracht van werknemers- en werkgeverorganisaties. Met maar één doel: meer instroom in de 

techniek. 

 

Doelstelling 

Platform Techniek Noordwest-Veluwe, een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven en 

onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs, zet zich sinds 2001 in om jongeren voor te lichten en 

mogelijk een technisch beroep te kiezen. Deze samenwerking zorgt voor dynamiek, laat mooie 

dingen ontstaan en richt zich op metaalverwerkende industrie/machinebouw, elektrotechniek, 

installatietechniek en mechatronica. 

 

Missie 

Wij geven jeugd de kans om zelf te ervaren dat technische beroepen telkens nieuw perspectief 

bieden, bij uitstek creatief zijn en duurzame oplossingen bieden. 

 

Visie 

Met ons enthousiasme en onze passie voor techniek bieden we de jeugd de kans om zelf te 

ontdekken dat technische beroepen op alle niveaus telkens nieuwe mogelijkheden bieden. Met haar 

activiteiten biedt Platform Techniek ook ouders en onderwijsbetrokkenen inzicht in de uitstekende 

perspectieven in de techniek. Via een diversiteit aan activiteiten laat het platform de doelgroepen 

ontdekken dat technische beroepen bij uitstek creatief zijn, tot een duurzame samenleving bijdragen 

en dat binnen de technische bedrijven een prettig en dynamisch werkklimaat heerst. Uiteraard 

sluiten alle activiteiten van het platform aan op de beleving van de doelgroepen. Wij maken 

maximaal gebruik van netwerken om onze doelstelling en visie te verwerkelijken. 

 

Werkgroepen 

Platform Techniek Noordwest-Veluwe zou niets zijn zonder de inzet van veel enthousiaste mensen 

vanuit het onderwijs en de bedrijven in de diverse werkgroepen. Er zijn momenteel zes werkgroepen: 

 

Werkgroep Beeldvorming 

Deze werkgroep houdt zich vooral bezig met de manier waarop Platform Techniek naar buiten 

treedt. Hierbij zijn een eenduidig karakter, herkenbaarheid, creativiteit en enthousiasme de 

sleutelwoorden. De focus en verbindende factor voor alle werkgroepen is hierbij de 7 werelden van 

Techniek. Dit wordt niet alleen binnen Platform Techniek gebruikt, maar dit is een landelijke insteek 

gepromoot door TechniekTalent. Een middel is onder andere de krant TechTalk. 

 

Werkgroep hbo 

Deze werkgroep richt zich vooral op leerlingen in het laatste jaar van het Voortgezet Onderwijs. De 

praktijk wijst uit dat veel leerlingen hun studie niet afmaken en dat van diegenen die hem wel 

afmaken maar 40% slaagt. Het is dus wezenlijk dat leerlingen een duidelijke en weloverwogen keuze 
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maken voor hun studierichting. Deze nieuwe werkgroep helpt leerlingen in het oriëntatie- en 

keuzetraject en het enthousiasmeren voor de technische richtingen. 

 

Werkgroep Kunstwedstrijd 

Deze werkgroep organiseert elk jaar een wedstrijd voor groep 7 van het basisonderwijs. Op een 

creatieve manier techniek verwerken in een kunstzinnige creatie in een vastgesteld thema. Met 

voorrondes en een heuse finale. Steeds meer basisscholen sluiten zich hierbij aan en deze wedstrijd 

is één van de grote successen van Platform Techniek (deelname van 650 leerlingen in 2014). De 

winnende klas gaat 1 dag naar NEMO in Amsterdam op kosten van Platform Techniek. 

 

Werkgroep Projecten (docentenstages) 

Platform Techniek vindt de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven zeer belangrijk. 

Elkaar scherp houden en inspireren zijn hierbij de kernwoorden. Veel van de lidbedrijven stellen 

projecten beschikbaar die op scholen een vast onderdeel van het lesprogramma zijn. Wanneer de 

docenten en leerlingen door het project bekend geraakt zijn met het desbetreffende bedrijf en de 

techniek, worden ze bij het bedrijf uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek. 

Inmiddels is deze werkgroep op een lager pitje gezet omdat we de 3 O’s bij elkaar hebben weten te 

brengen (Onderwijs, Overheid en Ondernemers) op plaatselijk niveau door gebruik te maken van een 

verbindingsofficier met een onderwijsachtergrond. Dit lijkt zeer positief uit te werken. 

 

Werkgroep Technobelevingsbox 

Deze werkgroep richt zich op groep 8 van het basisonderwijs, maar is helaas niet van de grond 

gekomen, ook de samenwerking met de zwaluwstaartenstichting komt niet op gang. Met de komst 

van BITT (zie bijlage G) is de verwachting dat de activiteiten vanuit deze werkgroep hieronder zullen 

vallen. Daarmee wordt zelfs de doelgroep intensiever voorgelicht door een aantal jaren 

technieklessen aan te bieden. 

 

Werkgroep Tour de Technique (voorheen techniek aan boord) 

Tour de Technique is een programma dat aangeboden wordt in klas 1 en 2 van het Voortgezet 

Onderwijs. Het bestaat uit Techniek in Beeld voor de eerstejaars en de bedrijfsbezoeken voor de 

tweedejaars. 

Het doel van Techniek in Beeld is om eerstejaars leerlingen van het Voortgezet Onderwijs in één 

dagdeel kennis te laten maken met verschillende aspecten van techniek. Ze worden ontvangen op De 

Techniek Academie, waarna ze aan de slag gaan met verschillende technische activiteiten zoals een 

behendigheidsspel met een robotarm, het assembleren van een technisch werkje, een labyrint, 

pneumatiek. De activiteiten worden grotendeels beschikbaar gesteld door bedrijven uit de regio. 

Landstede studenten werken deze opstellingen uit totdat ze werken en door leerlingen veilig zijn te 

bedienen. Deze opstellingen zijn nu permanent beschikbaar waardoor de planning met scholen beter 

te organiseren is. 

Naast het evenement op De Techniek Academie organiseert deze werkgroep regelmatig 

bedrijfsbezoeken voor Voortgezet Onderwijs scholieren. De bezoeken bestaan uit een korte 

rondleiding en een interactief gedeelte, zodat leerlingen zelf kunnen ervaren hoe het is om met 

techniek te werken. 

 

Ondersteuning  

Bestuur en werkgroepen worden beide bemand door medewerkers van bedrijven en scholen en 

worden ondersteund door het Projectbureau Platform Techniek onder leiding van Elly Overeem. Alle 

activiteiten van Platform Techniek worden mogelijk gemaakt door diverse subsidies (waaronder 

bijdragen van OTIB/LPI, TechniekTalent/TechNet, POA Noord Veluwe, Rabobankfonds, 

Opleidingsfondsen, OOM, A&O, Provincie Gelderland, VCT Gelderland, Kamer van Koophandel) en 

bijdragen vanuit de contributie van de bedrijfsdeelnemers. 
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Focus 

De aankomende periode zal de focus liggen op de verdere professionalisering van de organisatie en 

het verdiepen van de jaarplannen. 

 

Als de coördinatie van het Techniekpact Noord Veluwe & Randmeergebied gehoor vindt en het tot 

uitvoering komt van de diverse nieuwe initiatieven en ambities dan zal het projectbureau versterkt 

moeten worden gezien de taakverzwaring. 

Hiervoor zal een volledige vakkracht aanvullend nodig zijn. 

 

Jaarlijkse kosten circa      € 50.000 
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Bijlage E Bouwmensen FNZ 

 

Bouwmensen FNZ (met rechtsvoorganger Bouwopleiding Noord-West Veluwe) te Nunspeet bestaat ruim 

25 jaar. Beroepsopleiding in de bouw (timmeren, metselen, tegelzetten machinaal houtbewerken) volgens 

de beroepsbegeleidende leerweg. In samenwerking met regionale ROC scholen (Aventus Apeldoorn, 

Deltion Zwolle, Pieter Zandt Kampen, Hoornbeek Amersfoort, Landstede Harderwijk) en het bouw 

bedrijfsleven. De leerling krijgt van het ROC een praktijkovereenkomst (POK) die onderdeel uitmaakt van de 

onderwijsovereenkomst (OOK), Bouwmensen verstrekt een arbeidsovereenkomst (bouw cao), 4 dagen 

werken en 1 dag school. Het aantal leerlingen in 2009 bedroeg 199, nu nog 55 merendeel timmeren. 

Bouwmensen treedt op als werkgever. 

 

Omstandigheden in tijden van crisis dwingen tot veranderingen, de administratie wordt gezamenlijk 

uitgevoerd (kostenbesparing), hoge kosten (bouw cao) sluiten niet aan bij de prestaties en 

arbeidsmogelijkheden, veranderingen in het vmbo maken directe inzet lastig en door de beperkte 

hoeveelheid werk binnen de leerbedrijven zijn er te weinig leerplekken. 

 

Maar als de markt omslaat of aantrekt zal de achterstand in bouwproductie, opgelopen in de afgelopen 4 

jaar, moeten worden ingehaald. Daarbij komt de vergrijzing in de bedrijfstak die binnen 5 jaar voor een 

grote uitstroom gaat zorgen, de afname van het aantal vmbo-leerlingen die voor techniek kiezen. Dit zorgt 

op termijn voor tekorten op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat een flexibele schil op korte termijn de 

arbeidsmarktschommelingen kan opvangen, maar op de langere termijn niet meer. 

 

Onderwijsontwikkelingen: 

1. Op korte termijn overleven met de kleine groepen (gebruikmaken van elkaars werkplaatsen en 

centraliseren, Landstede is in gesprek met Bouwmensen). 

2. Ontwikkelen van nieuwe leertrajecten  

a. BOL gecombineerd met BBL. BOL als eerste jaar met toenemende stage (de leerling krijgt 

praktijkgerichte theorie), BBL als tweede jaar inzetbaar en beginnend productief waardoor een 

arbeidsovereenkomst relevant is.  

b. Uitbreiding met een 3-jarige opleiding op niveau 3, stapelen van niveau wordt niet meer 

vergoed, dus kader leerlingen komen naar een nieuw te ontwikkelen 3-jarige niveau 3 

opleiding. 

3. Bevorderende instroomactiviteiten gericht op techniek op vmbo-scholen, programma ontwikkelen 

waarbij techniek centraal staat in de voorlichting, de gebouwde omgeving, aandacht voor metaal, 

schilderen, bouw, afbouw, installatie, etc. 

4. Samenwerking op niveau 2, 3 en 4 wordt steeds wenselijker waarbij meer flexibiliteit 

noodzakelijk is. 

5. Aanbieden van langere leerwegen inclusief traineeship die leerlingen (studenten) in de gelegenheid 

stelt na hun opleiding nog een jaar in dienst te blijven bij het opleidingsbedrijf om te bepalen waar 

hun voorkeur ten aanzien van employability ligt. 

 

Doelstelling Bouwmensen Nunspeet: 

• Regionale behoefte in 2009 voor de crisis instroom bij bouwbedrijven: 

jaarlijks 20 geslaagde leerlingen BBL 2 en 40 geslaagde leerlingen BBL 3 

• Huidige behoefte in 2014 instroom bij bouwbedrijven: 

jaarlijks geen geslaagde leerlingen BBL 2 en 10 geslaagde leerlingen BBL 3, de overige 

leerlingen verdwijnen naar andere disciplines, uitzendbureaus of WW 

• Eind 2016 verwachten we nodige instroom bij bouwbedrijven in de regio: 

jaarlijks 25 geslaagde leerlingen BBL 3 
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Het huidige aanbod van Bouwmensen: 

1. Opleiden BBL 2 en BBL 3 (2 x 2 jaar) 

2. Eigen uitzendorganisatie 

3. Eigen toetsing ZZP-ers 

4. Scholing volwassenen 

5. BouwTalent stages BOL 4 

 

Bouwmensen Nunspeet   h.huisintveld@bouwmensen-fnz.nl  
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Bijlage F Opleidingsfonds Technische Installatie Bedrijven (OTIB) 

 

Kiezen voor Techniek 

• Aanwezigheid en activiteiten van de Technetkringen/Platform Techniek. 

• Aanwezigheid en activiteiten LPI (Lokaal Platform Installatietechniek) Harderwijk. 

• Concrete, goedlopende, instroombevorderende activiteiten; Tour de Technique, 

Kunstwedstrijd, Experience Centrum (BITT). 

 

Leren in de Techniek 

• Docentenstages vmbo/mbo-onderwijs (ROC Landstede) van het RBPI (Regionaal 

Beleidsplatform Installatietechniek) Gelderland - Overijssel met het oog op kwaliteit 

onderwijs (aansluiting onderwijs - beroepspraktijk). 

• Activiteiten van De Techniek Academie en de ondersteuning daaraan vanuit de technische 

installatiebranche. 

• Activiteiten van de praktijkopleidingsbedrijven (InstallatieWerk). 

• Gezamenlijk project van UNETO-VNI, FME, Metaalunie en OTIB op het vlak van macro-

doelmatigheid (directeuren Techniek ROC's worden 2 keer per jaar "geconsulteerd" over dit 

item). 

• De projecten betreffende de borging van kwaliteit regulier beroepsonderwijs (Competentie 

Gericht onderwijs (CGO)) – vanuit RBPI Gelderland - Overijssel en het Platform TI - Onderwijs 

Gelderland/Overijssel, in nauw overleg tussen bedrijfsleven en alle 9 ROC’s in Gelderland - 

Overijssel. 

 

- Het benoemen van het RBPI Kennisportaal, welke een rol heeft om juist de (essentiële) 

innovatieve bij- en vakscholing voor bestaande werknemers uit de installatie- en bouwsector aan 

te gaan bieden. We spelen in op de programmalijnen van Built up Skills, BIM, Energieakkoord 

(Provincie Overijssel), ons eigen operationeel plan en Radar 2020 van UNETO-VNI.       

 

Werken in de Techniek 

• Succesvolle activiteiten van de technische branches op het gebied van duurzame 

inzetbaarheid en lifetime-learning. 

• De regionale inzet van de landelijke sectorplannen met haar specifieke maatregelen. 

 

- De inzet van een "Arbeidsmarktcoach" in het Stedenvierkant vanuit de technische 

installatiebranche om "techniekbreed" personen te behouden én in te laten stromen binnen de 

technische sector. In de regio Noord Veluwe sluiten de activiteiten van De Techniek Academie en 

Veluwe Portaal hier zeer goed op aan. 

- De inzet van het zogenoemde 100-banenplan vanuit de Vakraad Metaal Techniek in het 

Stedenvierkant. Het RBPI Gelderland - Overijssel is van belang omdat het een platform is dat 

speerpunten arbeidsmarkt, onderwijs en loopbaan binnen de technische installatiebranche 

faciliteert. 

- Het TOF (gezamenlijke technische O&O-fondsen). Deze fondsen zijn gezamenlijk betrokken bij 

vele activiteiten op het vlak van onderwijs, arbeidsmarkt en individuele loopbaanprojecten. 
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Bijlage G Beleving, Inspiratie, Techniek en Toekomst (BITT) 

 

Doel 

Jongeren en hun ouders op een inspirerende, educatieve wijze in aanraking laten komen met 

techniek om zo een positief en realistisch beeld van techniek neer te zetten. Dat is de belangrijkste 

doelstelling van het techniek experience centrum BITT. BITT staat voor Beleving, Inspiratie, Techniek 

en Toekomst en is een initiatief van Platform Techniek Noordwest-Veluwe.  

 

Techniek als keuzeoptie bij jongeren terugkrijgen. Dat is de allerbelangrijkste ambitie van BITT. Met 

elkaar, dat wil zeggen technische bedrijven en onderwijspartners in de regio, is een aantal jaren 

geleden besloten zelf de regie te pakken. Begonnen werd met het oprichten van het Platform 

Techniek en vervolgens De Techniek Academie. Het techniek experience centrum BITT is hierin een 

logische volgende stap.  

 

Techniek anno nu 

Het Platform Techniek wil via BITT ervoor zorgen dat jongeren in de leeftijdscategorie van 8-14 jaar 

zelf kunnen ontdekken wat techniek is en wat je allemaal met techniek kunt. Zo wil BITT vooral 

sleutelen aan het klassieke beeld van techniek. Door jongeren zelf te laten experimenteren en 

onderzoeken ontstaat een reëler beeld van wat techniek betekent anno nu. In de praktijk houdt dat 

in dat techniek gekoppeld gaat worden aan een hoge fun-factor. Jongeren kunnen en mogen 

experimenteren met verschillende vormen en soorten van techniek. Daarbij staat vooral het leggen 

van verbindingen centraal. Verbindingen tussen verschillende technieken, maar ook verbindingen 

tussen technieken en toepassingen. 

 

Workshops en techniekonderwijs 

De activiteiten van BITT zullen zowel op de vaste thuisbasis in Harderwijk als op locatie te volgen zijn. 

Een variërend aanbod aan technische opstellingen biedt voldoende materiaal voor diverse 

workshops en themasessies waar scholen gebruik van kunnen maken. Het gaat hier om basisscholen 

en scholen in het voortgezet onderwijs in de regio Noordwest Veluwe. Daarnaast zullen 

technieklessen ontwikkeld worden die op de scholen verzorgd gaan worden. Ook in die lessen staat 

het onderzoekend en experimenterend leren centraal om zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij 

hoe jongeren leren. Doelstelling van het Platform Techniek is om jaarlijks 6.000 - 8.000 jongeren en 

ouders op één of andere wijze met BITT in aanraking te brengen. Dit betekent meer dan een 

verdubbeling van datgene dat via Platform Techniek werd bereikt. 

 

Haalbaarheidsonderzoek 

Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd met als doel om een gezonde exploitatie voor de 

komende vijf jaar te kunnen neerzetten. Dit onderzoek bevindt zich in de afrondende fase en naar 

verwachting zal 4e kwartaal 2014 de start gemaakt gaan worden met het opzetten en inrichten van 

BITT. Eén van de eerste activiteiten is het ontwikkelen van een programma. Op basis van dit 

programma wordt samen met de leden van het Platform Techniek invulling gegeven aan de 

samenstelling en ontwikkeling van de lesmaterialen om vervolgens de start te kunnen maken met 

techniekeducatie in de regio Noordwest Veluwe.  

 

Michèl van der Feen   mvanderfeen@eye2eye.nu 

06-51 60 22 80  
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Bijlage H Overige nader uit te werken suggesties 

 

 

• Docentenstages, georganiseerd (plan), in navolging van enkele succesvolle plaatsingen. 

 

• Bedrijven die hun bedrijfstrainingen ook openstellen voor docenten om aan te sluiten:  

o Lage instapdrempel in verband met kosten/effectiviteit. 

o Relatie onderneming-onderwijs. 

 

• In kaart brengen welke bedrijven een workshop voor opleidingen zouden kunnen regelen. 

Bijvoorbeeld een dagdeel over een bepaald onderwerp. Zowel voor studenten als docenten. 

o Onderwijs sluit beter aan bij bedrijfsleven. 

o Interessant voor student (echte praktijk) en voor bedrijf (PR). 

o Onderwijs hoeft zelf geen dure machines aan te schaffen (wanneer ook praktijk 

mogelijk is). 

 

• Te ontwikkelen opleiding automatiseringstechnici binnen het vakgebied installatietechniek. 

Toekomstige behoefte aan mensen die alle technische systemen kunnen laten 

communiceren. 

 

• Week van het onderhoud. Zie daarvoor het NVDO6 (Nederlandse Vereniging van Doelmatig 

Onderhoud) in Houten. Hier zouden we regionaal op kunnen inhaken. 

 

• Op te richten Studenten Innovatie Centrum in combinatie met Stadslab van Harderwijk. 

Innovaties als basis van nieuw werken (robotisering, automatisering, etc.). Via STERK NV 

worden 800 ondernemers bereikt en via SIC en Stadslab mbo, hbo en wo. Op korte termijn 

moet innovatiekracht gestimuleerd en desnoods geïmporteerd worden op de Noord Veluwe 

door samenwerking met onderwijsinstellingen uit geheel Nederland en wellicht zelfs 

daarbuiten. 

 

• De betrokkenheid vanuit de verschillende hbo-instellingen bij dit pact moet nog nader 

worden onderzocht. HBO Windesheim heeft hiertoe een bestuurszetel in het bestuur van 

Platform Techniek. Zij nemen hier duidelijk een koepelrol waar! 

 

• Arbeidsmobiliteitscentrum Veluwe Portaal kan via haar technische werkgeversnetwerken (de 

zogeheten branchepools, bijvoorbeeld de Techpool) een bijdrage leveren aan het tijdig 

transfereren van technische vakmensen van het ene naar het andere bedrijf (zij-instromers). 

Op sectorniveau kan specifiek gedacht worden aan collegiale in- en uitleen, daarbij inspelend 

op werkgarantie in plaats van baangarantie.  

Met de formule “van werk naar werk” behouden technische vakmensen hun praktische 

vaardigheden en theoretische vakkennis. Bovendien kunnen we op deze manier de 

vakmensen behouden voor de regio. Tot slot wordt voorkomen dat deze mensen 

aangewezen zijn op een uitkering.  

                                                           
6  De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die door 

belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de 

besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud betrokken zijn en daarmee de Nederlandse onderhoudssector 

als ’s werelds beste helpt te presteren. De NVDO doet dit door in de sector een onafhankelijke positie in te nemen en 

alle relevante bedrijfssectoren met behulp van voorlichting, advisering, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling ten 

dienste te staan. De NVDO is een vereniging waar de leden zich, zowel als vertegenwoordiger van hun bedrijf of 

organisatie, als professional én als persoon, thuis voelen. Een NVDO lid heeft, op basis van zijn of haar individuele ‘know 

how’ en kunde, de bereidheid kennis en ervaring uit te wisselen met geïnteresseerden (leden en niet-leden). 
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Veluwe Portaal heeft daarnaast de lijnen om werkzoekenden met een relevant technisch 

arbeidsverleden vanuit een uitkeringssituatie (kort of langer WW, bijstand) te verbinden met 

het technische bedrijfsleven.  

Omdat techniek voor veel branches relevant is en zelfs belangrijker wordt7, zou Veluwe 

Portaal een specifiek intersectoraal bedrijvennetwerk kunnen ontwikkelen met de focus op 

technisch vakmanschap. 
 

Opzet intersectorale branchepool   € 10.000 

 

• Wanneer we jongeren enthousiast willen maken voor techniek dan moeten we meer 

visualiseren hoe techniek gemaakt wordt en daarbij eveneens aangeven dat al gaat men 

soms op jonge leeftijd van school, men terechtkomt bij bedrijven die een erkend 

opleidingsprogramma aanbieden en dat medewerkers gestimuleerd worden om door te 

leren. Een onderzoek heeft uitgewezen dat de ouders, en dan vooral de moeders, een grote 

rol hebben in de keuze voor vervolgopleidingen, voornamelijk ingegeven door de daaraan 

gekoppelde toekomstverwachting. We zullen moeten zorgen dat ouders hun kinderen met 

een gerust hart de technische kant op kunnen sturen en wij moeten aangeven dat daar veel 

baangarantie aan gekoppeld is in combinatie met studiemogelijkheden voor een ieder die 

zijn/haar handen uit de mouwen wil steken. Een bewijs van trotse moeders zagen we bij de 

diploma-uitreiking van de eerste lichting van De Techniek Academie in 2014! 

 

• Het Sprengen College kan testen uitvoeren om een goed en gedegen profiel van deelnemers 

te krijgen met het oog op instroom in technische functies. Ook de inzet van bootcamps 

behoort tot de mogelijkheden. 

 

  

                                                           
7 Voorbeeld is zorgtechnologie met elementen als domotica, robotica, mechatronica, etc. 
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Bijlage I Lijst van op dit pact aangesloten bedrijven en andere relevante partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genodigden bijeenkomst 8 oktober 2014, geïnformeerde relaties 

Van Drunen Installatiegroep de heer Van Drunen 

Retail Technics de heer De Haas 

CêlaVíta Foodservice de heer Oldenburger 

Nestlé de heer Petermann 

Nive de heer Ros 

Blankespoor B.V. Technische 

Installaties 

 Bos Installatietechniek de heer en mevrouw Bos 

Hartkamp Installatietechniek de heer Hartkamp 

Installatiebedrijf Chr. J. Simon BV de heer Simon 

Gicom de heer Ampt 

P. Ring Installatiebedrijf de heer Ring 

Van Delft Biscuits de heer De Lange 

Veluws Centrum voor Technologie de heer Verheul 

STERK NV de heer Cleijsen 

Overhoff Telecommunicatie de heer Overhoff 

Aanwezigen bijeenkomst 8 oktober 2014 

Veluws Centrum voor Technologie de heer Brouwer 

ROC Landstede de heer Van der Molen 

De Techniek Academie de heer De Groot 

BITT de heer Van der Feen 

Hellebrekers Technieken B.V. de heer Vlijm 

Bieze Food Group de heer Bieze 

Bieze Food Group de heer Evers 

Marc Samuels Arbeidsmarktadvies de heer Samuels 

TechniekTalent.nu de heer Siegersma 

Wouda Installatietechniek B.V. de heer Bosma 

Platform Techniek / AWL-Techniek B.V. de heer Mosterd 

AWL-Techniek B.V. mevrouw Van Lagen 

Scheer & Foppen Installatietechniek de heer Schothuis 

Schuuring de heer Van Boheemen 

Van Gelder Infratechniek de heer Van Dongen 

Sprengen College de heer Van den Berg 

Van Delft Biscuits de heer Dekkers 

Van Delft Biscuits mevrouw Petersen 

HulstFlier Installateurs Elburg B.V. de heer Flier 

Van West Koeltechniek de heer Blauw 

InstallatieWerk Noord, Oost & Flevoland de heer Nijhof 

Van Gelder Infratechniek de heer Smeding 

Bouwmensen FNZ de heer Huis in 't Veld 
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Struik Foods de heer Spengler 

Struik Foods de heer Flier 

Omnivent Techniek BV de heer Salomons 

Renselaar Koeltechniek de heer Van Renselaar 

Schuuring de heer Dijkstra 

Van Gelder Infratechniek de heer Van de Poll 

Arla Foods de heer Roes 

Sprengen College de heer Dogger 

D.I. Koeltechniek de heer Dekker 

Veenhuizen Koeltechniek de heer Veenhuizen 

Paulus Elektro mevrouw Combee 

Foppen Paling en Zalm de heer Foppen 

GPS Nunspeet 

 Nive 

 Draaijer Installatietechniek B.V. 

 Elegant B.V. 

 Heva Klimaat & Installatie Heerde 

 HR Installatie-Techniek de heer Van den Hoorn 

Installatiebedrijf Gert Lammers v.o.f. de heer Lammers 

Gijsbertsen BV de heer Gijsbertsen 

Installatiebedrijf Spelt BV de heer Spelt 

vof Kers Elektro Reparatie Service de heer Kers 

SOMA College mevrouw Van Bodegom 

 

 

 

Bedrijven en onderwijsinstanties die mogelijk bij de verdere ontwikkeling van dit pact kunnen 

worden betrokken zijn bijvoorbeeld:  

 

• Maars Partitioning Systems B.V. in Harderwijk 

• Ridder Drive Systems in Harderwijk 

• Sapa Profiles in Harderwijk 

• Broekhuis in Harderwijk 

• Windesheim in Zwolle 

• CAH Vilentum in Dronten en Almere (Aeres Groep) 
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Bijlage J Overzicht van voor de regio Noord Veluwe en Randmeergebied relevante 

  netwerken (techniek) en arbeidsmarkt 
 

Veluws Centrum voor Technologie (VCT) 

Het VCT is een door de Provincie gesubsidieerde stichting. Het is een platform dat Veluwse 

ondernemers inspireert en verbindt. De stichting stimuleert innovatie en ontwikkeling en 

ondersteunt bij de realisatie ervan. De focus ligt daarbij op projecten op de domeinen energie, zorg, 

bio, recycling en recreatie. 

 

TechNet 

In TechNet werken scholen en bedrijven nauw samen. Het doel is het bevorderen van regionale 

samenwerking van bedrijven met het doel technisch onderwijs dat leerlingen aanspreekt en de 

mogelijkheid om je snel, eenvoudig en dichtbij op een loopbaan in techniek te kunnen oriënteren. 

Daarvoor werken bedrijven en (beroeps)onderwijs in de regio samen. In onze regio is het Platform 

Techniek Noordwest-Veluwe een Technetkring. Echter was dit reeds actief voordat dit is vorm 

gegeven. 

 

OTIB 

OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. De technische 

installatiebranche is met bijna 10.000 bedrijven en ruim 120.000 werknemers één van de grootste 

branches van Nederland.  

 

Platform Techniek Noordwest-Veluwe 

Zie hiervoor ook bijlage D. Samenwerking bedrijfsleven en onderwijs om de instroom van studenten 

binnen de techniek te bevorderen in genoemde regio en aangrenzende gebieden. In het kader van 

Techniekpact is Platform Techniek gevraagd penvoerder te zijn en de rapportage en coördinatie te 

verrichten om tot het regionale Techniekpact te komen. 

 

 

De Techniek Academie 

De Techniek Academie is in 2012 opgestart, vanuit het Platform Techniek Noordwest-Veluwe. Het is 

een vereniging van momenteel ruim 44 technische regionale bedrijven, die erkende technische mbo-

opleidingen verzorgt in nauwe samenwerking met ROC Landstede. Het gaat om BBL-opleidingen op 

niveau 2 en 3 voor de metaal, de machinebouw, de elektrotechniek en de installatietechniek. Het 

aantal opleidingen, branches en niveaus, zal verder uitbreiden, afhankelijk van de regionale vraag 

vanuit de bedrijven. Het unieke van dit concept is dat het een regionale bedrijfsopleiding voor en van 

bedrijven is; het onderwijsaanbod sluit naadloos aan op de vraag vanuit de bedrijven. Er is 

commitment van de Provincie Gelderland en opleidingsfondsen. 

 

LPI 

Lokaal Platform Installatietechniek. 

 

RBPI 

Regionaal Beleidsplatform Installatietechniek Gelderland - Overijssel. 

 

Regio Noord Veluwe (RNV) 

Officieel samenwerkingsverband (WGR-verband) van gemeenten op de Noord Veluwe met onder 

meer economie (waaronder arbeidsmarkt) als domein van samenwerking. 
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Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA Noord Veluwe) 

Netwerkorganisatie op de Noord Veluwe bestaande uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven dat 

gericht is op kennisdeling, afstemmen van beleid/verbinden en projectontwikkeling. De 7 Gelderse 

POA’s worden al jarenlang ondersteund door de Provincie Gelderland. Het POA financiert het 

opstellen en schrijven van het Techniekpact Noord Veluwe & Randmeergebied. 

 

Veluwe Portaal 

Onafhankelijke stichting sinds 2009 met 80 aangesloten werkgevers met de focus op het bevorderen 

van intersectorale arbeidsmobiliteit (van werk naar werk) en het behoud van vakmensen voor de 

Noord Veluwe. Veluwe Portaal houdt kleinschalig netwerken van verwante bedrijven in stand (de 

zogeheten branchepools) zoals bijvoorbeeld de Techpool voor technische machinebouwbedrijven. 

Veluwe Portaal ontwikkelt op verzoek ook arbeidsmarktprojecten voor opdrachtgevers als RNV en 

POA en groepen werkgevers met een specifieke behoefte. 

 

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) 

De landelijke KBB’s zijn actief in het segment mbo en zijn onder meer verantwoordelijk voor de 

certificering van de leerbedrijven in de betreffende sectoren. Daarnaast zijn ze betrokken bij de 

ontwikkeling van de curricula en doen ze onderzoek naar trends in de betreffende branche. 

Voorbeelden van KBB’s zijn Calibris (zorg), Kenteq (metaaltechniek), Fundeon (bouw) en Kenwerk 

(horeca). Herpositionering en reorganisatie is bij deze instellingen actueel en wordt per 1 januari 

2015 actief. 
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Bijlage K Lijst van afkortingen en begrippen 

 

BBL  Beroeps Begeleidende Leerweg 

  

Meer praktijk dan school 

De verdeling praktijk/school is 80-20. Je leert direct het vak in de praktijk, en verdient 

ook een gewoon salaris. Bij De Techniek Academie verdien je een goed salaris. Zelfs 

voor je uren op school krijg je betaald! 

 

Leerarbeidsovereenkomst 

Bij deze overeenkomst zijn drie partijen betrokken: jij, het bedrijf en het ROC. 

Je bent in dienst van het bedrijf. Je krijgt een salaris en een studiekostenvergoeding. 

Je valt onder de cao van het bedrijf. 

 

Leerwerkplek 

Je gaat 3 dagen in de week aan het werk in de praktijk. Je gaat daarvoor met een 

bedrijf een BPV-overeenkomst aan. 

 

BPV = Beroeps Praktijk Vorming 

De Techniek Academie is een erkend leerbedrijf, je kunt je op elk moment in het jaar 

aanmelden voor een leerwerkplek. 

 

Voorkeuren BBL-ers 

Mensen die voor de BBL kiezen, hebben een voorkeur voor praktisch leren en direct 

op de werkplek beginnen. Voor een aantal spelen financiële redenen ook een rol. 

 

BIM  Bouw en Informatie Management 

 

BOL  Beroeps Opleidende Leerweg 

 

Meer school dan praktijk 

De verdeling praktijk/school is 40-60. Je loopt stage, waarvoor je soms een 

stagevergoeding ontvangt. Naast de stage krijg je de praktijktraining en practica op 

school. 

 

Stageovereenkomst 

Bij deze overeenkomst zijn drie partijen betrokken: jij, het bedrijf en het ROC. 

Je bent niet in loondienst van het bedrijf. Je krijgt een stagevergoeding en eventueel 

een reiskostenvergoeding. 

 

Stage = BPV (Beroeps Praktijk Vorming) 

Je hebt een aantal vooraf vastgestelde periodes waarin je stage loopt bij een erkend 

leerbedrijf. 

 

Voorkeuren BOL-ers 

Studenten die kiezen voor de BOL willen nog geen arbeidsovereenkomst en vaste 

werkgever. Zij willen graag studeren/leren in een omgeving met andere jonge 

mensen. 

 

CGO  Competentie Gericht onderwijs 
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Bijlage L Uitnodiging bijeenkomst 8 oktober 2014 

  



 

Platform Techniek Noordwest-Veluwe, Postbus 1031, 3840 BA  HARDERWIJK, tel. 06-20912638,  
e-mail: info@platform-techniek.nl, website: www.platform-techniek.nl, KvK 08097340  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Datum  : 23 september 2014 
Betreft  : uitnodiging bespreking 8 oktober 2014 
 

 
 
Geachte lezer, 
 
Graag nodig ik u uit voor een bespreking met werkgevers uit verschillende, voor de 
Noord Veluwe en delen van Flevoland, toonaangevende technologische branches 
zoals telecom, airco, luchtbehandeling, voedingsindustrie, koeltechniek en 
installatietechniek. 
 
Gebleken is dat er op de Noord Veluwe al veel middelbaar technisch 
beroepsonderwijs is en dat er programma’s en projecten bestaan, maar dat we dat 
met elkaar eigenlijk nog nauwelijks naar buiten toe uitdragen. En natuurlijk, een 
beter ingerichte regio ten aanzien van opbouw aan kennis en samenwerking 
tussen bedrijfsleven en technisch beroepsonderwijs helpt enorm om verbetering, 
innovatie en wezenlijke economische dynamiek en groei tot stand te brengen.  
Een in dit opzicht aantrekkelijke regio is interessant voor studenten vanuit de regio 
maar ook vanuit elders. 
 
Er is vorig jaar een Techniekpact afgesloten door de overheid en werkgevers. 
Momenteel wordt Nederland in regionale Techniekpacten ingedeeld. Ons is als 
Platform Techniek Noordwest-Veluwe gevraagd dit voor deze regio op ons te 
nemen. 
 
Omdat in deze regio reeds veel van de grond is getild, hebben wij aan de Provincie 
Gelderland en het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) aangegeven dit wel te 
willen uitvoeren mits er ook middelen voor nieuwe ideeën beschikbaar zijn. Dit is 
bespreekbaar gebleken mits deze regio daarmee te versterken is.  
Op basis van het uitbreiden van de lopende initiatieven blijken er gelden 
beschikbaar te komen om aanvullende en versterkende technische opleidingen in 
te voeren. 
 
Voor de bovengenoemde industrieën en bedrijven zien we kans om in navolging 
van bijvoorbeeld de vakrichtingen die op de Techniek Academie in Harderwijk 
worden aangeboden, deze aanzienlijk uit te breiden. Een operatie die we samen 
met Landstede Harderwijk willen oppakken. 
 

mailto:info@platform-techniek.nl
http://www.platform-techniek.nl/
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We denken aan de installatiebedrijven die gezien de crisis mogelijk hun pakket 
willen verbreden en daarvoor personeel willen omscholen en nieuwe leerlingen 
opleiden. We denken hierbij aan bedrijven binnen de telecom, airco, koeltechniek 
en luchtbehandeling, mogelijk ook de domotica. Daarnaast denken we aan 
onderhoudsmonteurs in de food- en procesindustrie. We denken dat 
installatiebedrijven zich hierop willen herbezinnen. 
 
Om vast te stellen wat er in deze regio aan behoefte is, roepen wij u op om met 
ons samen de behoefte te bepalen. We nodigen alle technische 
beroepsopleidingen uit, wie weet komen hier nog meer ideeën uit. De Provincie 
heeft er alle belang bij de regio goed toe te rusten met technici die vernieuwend en 
innoverend zijn. 
 
Mogelijk slagen wij erin nieuwe ambities te inventariseren en formuleren die we in 
een meerjaren-arrangement kunnen vastleggen, onder de noemer Techniekpact 
Noord Veluwe en Randmeergebied. 
 
Datum  : 8 oktober 2014 
Tijd  : 16.00 uur tot maximaal 18.00 uur 
Locatie : AWL Techniek, Nobelstraat 37 in Harderwijk 
 
Graag hoor ik zo spoedig mogelijk van u of u deze bespreking kunt bijwonen.  
Wij ontvangen uw aanmelding met vermelding van naam en bedrijfsnaam graag 
per e-mail via Gerdien van Lagen: g.vanlagen@awl.nl. 
 
Bij verhindering bestaat er de mogelijkheid bij wijze van een gesprek of anderszins 
uw bijdrage aan te leveren. 

 
We zien uw komst met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
P. Mosterd Richard van der Molen Jacques de Groot 
Voorzitter Platform Techniek Directeur Landstede Techniek Directeur De Techniek Academie 

 
 
 
PS  Laat even weten dat u komt, voor 8 oktober 2014 aanstaande. 

mailto:info@platform-techniek.nl
http://www.platform-techniek.nl/
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Bijlage M Presentatie bijeenkomst 8 oktober 2014 

 

  



Opzet plan

Techniekpact Noord Veluwe en Randmeergebied

Bijeenkomst 8 oktober 2014

Welkom & Agenda

Agenda
16.00 – 16.05 uur Welkom Piet Mosterd

16.05 – 16.15 uur Voorstelronde Allen

16.15 – 16.30 uur Introductie & doel vandaag Piet Mosterd, Marc Samuels

16.30 – 17.00 uur Inventarisatie projecten en opleidingen 

behorend bij Techniekontwikkeling in de regio Allen

17.00 – 17.30 uur Mogelijke doelen Allen

17.30 – 17.45 uur Planningsopzet Allen

17.45 – 18.00 uur Afsluiting & vervolg Piet Mosterd, Marc Samuels

Introductie

� Opdracht POA, inventarisatie bestaande opleidingen/activiteiten 

gericht op technische beroepen

� Doelstelling Techniekpact voor de regio

� Wat is ons plan richting de Provincie

� Middelen verkrijgen vakmanschap als motor voor innovatie in de 

regio Noord Veluwe

Doel vandaag

� Klokken gelijk zetten

� Bereiken commitment aan de voorkant

� Gezamenlijk doel dat financierbaar is

� Ruimte voor aanvullende ideeën/concepten



Trends arbeidsmarkt

� Vergrijzing

� Technische innovaties

� Kortere levensduur van producten

� Opleidingen die niet passen

� Overheid die de maakindustrie weer heeft ontdekt, maar erg laat

Waarom dit pact?

� Veel bedrijven zijn in transitie

� Grenzen tussen sectoren vervagen, kunnen we de vakopleiding zo ook benutten?

� Groei/innovatie vaak op grensvlak van branches, eist aanvullende kennis en 

vakmanschap

� Aanbod van technici kwalitatief/kwantitatief

� Bedrijven stellen andere eisen aan personeel, rol onderwijs hierbij

� Er loopt al veel en dat moeten we tonen, maar:

� We willen meer!

� Waarom eigenlijk?

� Welke waarden vinden we belangrijk?

� Vragen voor werkgeversgroepen

� Momentum in Gelderland

Opleidingen & initiatieven

� Bestaande Technische opleidingen

� Technische BOL-opleidingen Landstede

� Uitstroomprofielen De Techniek Academie

� Bouwmensen FNZ

� Bestaande voorlichtingsinitiatieven

� Platform Techniek

� BITT

Opleidingsschema

Basisonderwijs

•BITT

•Platform Techniek

VMBO

•Platform Techniek

MBO

•De Techniek Academie

•Bouwmensen FNZ

•Landstede

HBO

•Windesheim

Basisonderwijs

•BITT

•Platform Techniek

HAVO / VWO

•Platform Techniek

HBO

•Windesheim

WERKEN IN 

DE TECHNIEK

LEREN IN DE 

TECHNIEK

KIEZEN VOOR 

TECHNIEK

ROC Landstede

Bedrijfsleven Veluwe Portaal

De Techniek Academie

Samenwerkende bouw

VMBO

Platform Techniek

Basisonderwijs



Wat is er al (gaande)?

� Sprengen College

� Realiseren gepaste scholing leerlingen met gedragsproblemen: 

� Opleiding Rijwieltechniek in de stijl van De Techniek Academie

� Landstede – Sterk NV – Veluwe Portaal

� Project: Oprichten regionaal Stagebureau

� Bouwmensen FNZ

� Opleidingsbedrijf leerlingen Bouwtechniek (recente voortzetting Bouwradius Nunspeet)

� Landstede – De Techniek Academie

� Project: werkplaatsen Elektro & Metaal/Werktuigbouw verplaatsen van Landstede naar De Techniek Academie

� Voorstel nieuw te starten opleidingen: 

� Algemene Operationele Techniek

� Onderhoudstechnicus

� Monteur Data en Telecom, Antennebouw

� Monteur Koude- en Aircotechniek, Luchtbehandeling

� BITT
� Beleving, Inspiratie, Techniek, Toekomst

� Techniek Experience Centrum

� Provincie Gelderland heeft projectsubsidie verleend oktober 2013

� SOMA College

� Bouw Infra

Wat is er al (gaande)?

� OTIB

� Lokaal Platform Installatietechniek in samenwerking met Platform Techniek

� Kiezen voor Techniek, Leren in de Techniek, Werken in de Techniek

� Rol en meerwaarde Regionaal Beleids Platform Installatietechniek Gelderland/Overijssel

� Rol Technische O&O Fondsen

� Platform Techniek Noordwest-Veluwe (voorlichting)

� Tour de Technique

� Kunstwedstrijd

� Projecten (kennisoverdracht docenten)

� Beeldvorming

� De Techniek Academie (verleiding)

� Metaalbewerking: Verspaning en Constructie/Plaatwerk

� Installatietechniek: Elektrotechnisch en Werktuigkundig

� Machinebouw: Mechatronica en EIPS (Besturingstechniek)

� TechniekTalent

� Landelijke projectpromotie opleidingsfondsen

� Regio Noord Veluwe is een Techniek Kring

Uitgangspunten Techniekpact

� ‘Vliegwiel’ voor nieuwe ambities

� Verbindingen vergemakkelijken met effectieve netwerken, 

handleiding voor de regio

� Bestaande netwerken en scholingsconcepten ‘rugwind’ geven

� Landstede

� De Techniek Academie

� Etc.

� Groeipad?

� Mogelijk accent op bepaalde domeinen als food (tekort technici opheffen), 

installatie (innovatie), etc.

� Betere scholing beroepsbevolking

� Noord Veluwe scoort namelijk laag

Waarden

� Dynamiek in de lokale economie

� Groeit deze?

� Waar willen we als regio naartoe � kansen!

� Waarin willen we als regio vooroplopen?

� Bewust goed werkgever- en werknemerschap

� Behoud van vakmensen

� Trotse medewerkers

� Scholing

� Zelfregie over loopbaan

� Perspectief voor onze beroepsbevolking

� Aantrekkelijke regio voor studenten, uitbouw bestaande bedrijven, 

nieuwe werkgelegenheid



Conceptvoorstel: wat beogen we?

� Wat is nodig voor versterking van de regio

� Installatietechnische bedrijven laten innoveren in de volgende 

specialisaties: 

� Luchtbehandeling

� Koeltechniek/Airco

� Domotica

� Antennebouw

� Telecom

� Food bedrijven: 

� Technisch onderhoud 

� Technische operators

� Stageplaatsen

Planningsopzet

� Ambities vertalen naar werk in uitvoering

� Concept subsidieaanvraag

� De Provincie wil, vooral als wij willen! Ondernemersgedreven.

� Redactie Techniekpact

� Redigeren houdt in

� ‘Meelezen’

� Input leveren

� Etc.

Tijdspad

� Week 41 8 oktober Bijeenkomst

� Week 42 15 oktober Techniekpact concept

� Week 43 22 oktober Deadline indienen reacties, commentaar

� Week 45 Techniekpact aanbieden aan Provincie

� Parallel

� Subsidieaanvraag (eventueel)
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