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Wethouder Han Boer van gemeente Berkelland:

‘Stimuleren techniek begint
aan de basis’
In 2016 dreigt in Nederland een tekort aan 170.000 technici te
ontstaan. Een actieplan van de overheid moet het techniekonderwijs een impuls geven. Ook op gemeentelijk niveau is men
zich bewust van het probleem. Mede daarom ondersteunen de
gemeenten Berkelland en Lochem het Technieklokaal in Borculo.
Wethouder Han Boer van de gemeente Berkelland is een warm voorstander van
de voorziening van de Stichting Bevordering Technisch Onderwijs (BTO) Berkelstreek. Hij maakte zich hard voor het continueren van de steun. “We nemen
onze verantwoordelijkheid omdat het Technieklokaal in onze ogen erg nuttig
is. Het heeft geresulteerd in het voortzetten van de financiële bijdrage. In het
kader van onderwijs, arbeidsmarktbeleid en economie is dat een goede zaak.”
Het blijft volgens de wethouder niet alleen bij een financiële ondersteuning.
De gemeente zet zich ook op andere fronten in voor het Technieklokaal. “Daar
waar mogelijk willen we graag een voortrekkersrol spelen. Bij bedrijfsbezoeken
of bijeenkomsten met basisscholen of onderwijsinstellingen brengen we het
Technieklokaal onder de aandacht. Op die manier ontstaat hopelijk nog meer
draagvlak.” Han Boer noemt het waardevol dat kinderen al op jonge leeftijd de
mogelijkheid krijgen kennis te maken met techniek. “Het stimuleren van techniek begint aan de basis. De liefde voor het vak kent ergens een startpunt. Het
Technieklokaal vormt daarbij een belangrijke schakel. Kinderen worden er op
een boeiende manier gestimuleerd om met techniek aan de slag te gaan. Daarmee kan een eventuele interesse worden aangewakkerd.”
De maakindustrie is in de Achterhoek en ook in de gemeente Berkelland goed
vertegenwoordigd. Veel bedrijven werken met technisch personeel. “Je hoort
regelmatig dat het niet meevalt om technische vacatures in te vullen”, is de
ervaring van de wethouder. “Techniek moet dus breed gepromoot worden.
Aan de andere kant schieten opleidingen soms tekort, waardoor bedrijven zich
genoodzaakt zien medewerkers intern te scholen. Het onderwijs en dan met
name scholen in het voortgezet onderwijs zouden daar op in kunnen spelen.
Want anders moeten er mensen van elders hier aan de slag en zitten de inwoners van de gemeente zonder werk thuis. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.”

Kunststofbedrijf bestaat 80 jaar

Timmerije in Noordijk, next level in plastics
Het is een moderne onderneming met een rijke
historie. Kunststofbedrijf Timmerije in Noordijk
bestaat dit jaar 80 jaar, maar is springlevend. De
slogan ‘next level in plastics’ spreekt boekdelen.
Timmerije streeft een hoog niveau na en zet in
veel opzichten een stap extra.
Timmerije werd in 1932 opgericht door Hendrik Timmerije.
Het bedrijf ging van start als smederij en groeide in tachtig
jaar uit tot een groot kunststofbedrijf. In april werd het jubileum gevierd. Dat gebeurde onder grote belangstelling van
relaties, bezoekers en leerlingen. Die laatste groep was speciaal uitgenodigd voor een rondleiding. “Iedereen was onder
de indruk. We vinden het belangrijk om te laten zien wat
we hier doen. Dat heeft ook een wervend karakter”, vertelt
directeur Wim Simons.
De onderneming in Noordijk is al een tijdje als sponsor
verbonden aan het Technieklokaal in Borculo. De directeur
juicht het initiatief dan ook van harte toe. “Voor kinderen
is het Technieklokaal vaak de eerste serieuze kennismaking
met techniek. Op die leeftijd beginnen ze er gevoel voor te
krijgen. Zo’n bezoek heeft soms grote invloed. Het kan een
stimulans zijn om voor techniek te kiezen in het vervolgonderwijs.” Volgens Simons zijn nieuwe technische vakkrachten

in de toekomst hard nodig. “Gezien de demografische ontwikkelingen dreigt een tekort aan personeel. Kijk bijvoorbeeld maar naar de gevolgen van de vergrijzing. Dat is een
gevaarlijke situatie. Daarom moet benadrukt worden dat
techniek niet vies is. Integendeel. Er zijn prachtige technische
beroepen. Het is leuk en uitdagend werk. Wij kunnen erover
meepraten.”
Bij Timmerije speelt techniek inderdaad een hoofdrol. De
bijna 150 medewerkers zijn veelal technisch geschoold. In het
spuitgietbedrijf in Noordijk worden allerlei producten van
kunststof vervaardigd. Je moet dan denken aan behuizingen
voor cv-ketels, onderdelen van bedden, jasbeschermers van
fietsen, onderdelen voor kinderzitjes, auto’s en chemische
toiletten, verfmengsystemen en nog veel meer. “Je kunt
het zo gek niet verzinnen of wij maken het”, aldus Wim
Simons. Timmerije beschikt over een eigen ontwerpafdeling
en over een eigen gereedschapmakerij voor snelle reparatie
en preventief onderhoud van matrijzen en gereedschappen. Dat maakt het bedrijf erg flexibel. De producten kunnen worden ontworpen, gespoten en geassembleerd. “Een
groot voordeel”, zo stelt de directeur tevreden vast. “Indien
gewenst verzorgen we voor onze klanten het complete traject. Dat wordt als zeer prettig ervaren.” De kreet ‘next level
in plastics’ geeft aan dat Timmerij blijft investeren in nieuwe
technieken en machines. Het beschikt over ruim vijftig spuit-

gietmachines, variërend van 25 tot 1200 ton, waarvan tien
2-componentenmachines met een sluitkracht tussen de 75
en 650 ton. Daarnaast bezit het meerdere flexibel inzetbare
gasinjectiestations. “We kunnen meerdere componenten verbinden. Vooral het beheersen van de combinatie hard/zacht
spreekt in ons voordeel. Dat is ingewikkelde materie.” Het
werk bij Timmerije wordt als boeiend ervaren. “We bieden
op verschillende fronten meerwaarde. En brengen daarmee
onze klanten maar ook onze medewerkers op een volgend
niveau, oftewel een next level”, besluit Wim Simons in stijl.

Vader en zoon Stegeman:

‘We gaan graag naar het Technieklokaal’
Solderen, zagen, lijmen, timmeren en boren. Olav
Stegeman uit Ruurlo komt helemaal tot bloei als hij
aan de slag kan in het Technieklokaal. “Ik heb er
altijd veel zin in, het is leuker dan de gewone lessen”, zegt de leerling van christelijke basisschool
Rehoboth in Ruurlo.
Olav (11) is met zijn klas al drie keer op bezoek geweest bij
het Technieklokaal. Als het gezien de weersomstandigheden
mogelijk is, gaat het gezelschap met de fiets. Olav maakte al
een evenwichtssieraad, een blik van een stoffer en blik en een
periscoop. “Die periscoop gebruik ik regelmatig, daar kun je
mooi mee om de hoek kijken.” De volgende keer gaat hij een
appelhuisje maken. “Olav is altijd erg enthousiast, hij maakt
graag dingen met zijn handen. Het is leuk om dat van dichtbij
te zien”, vertelt zijn vader, Bennie Stegeman. “Ik vind het een
goede zaak dat kinderen op jonge leeftijd met verschillende
technische materialen en gereedschappen in aanraking komen.
Ze kunnen dan ervaren of ze het leuk vinden. Dat kan een stimulans zijn. Want niet alle kinderen krijgen het thuis met de
paplepel ingegoten.”
Als het kan, gaat Bennie Stegeman als begeleider met de klas
van zijn zoon mee naar het Technieklokaal. “De interesse is er
zeker. Ik heb zelf ook een technische achtergrond, ben bij MPS
in Lichtenvoorde werkzaam als CNC-draaier. Bijna alle kinderen
zijn enthousiast als ze het Technieklokaal bezoeken. Het kan
ze een duwtje in de juiste richting geven. Daar wil ik best een
bijdrage aan leveren.” Op school wordt ook techniek aangeboden, maar toch op een andere manier, zo vinden vader en
zoon. “In het Technieklokaal maken we echt mooie dingen,
werkstukken. Op school zijn het knutselwerkjes”, stelt Olav.
“Het gaat er ook heel professioneel aan toe”, vult zijn vader
aan. “Ze hebben in Borculo alles goed voor elkaar, zowel qua

Rabobank onderstreept
belang Technieklokaal
De komende jaren zal de vraag naar mensen met een
technische opleiding sterk toenemen. Klanten van de
Rabobank melden nu al dat er, ondanks de recessie, een
tekort aan technisch personeel is. Door de vergrijzing van
de Achterhoek zal dit tekort nog meer toenemen.
Waarom vindt de Rabobank de activiteiten van het Technieklokaal belangrijk? Hans Horstink, teamleider Zakelijke
Relaties van Rabobank Graafschap-Noord: “Veel kinderen
hebben ouders zonder technisch beroep. Ze wonen binnen
de bebouwde kom en komen nauwelijks nog met techniek
in aanraking. Van onze relaties horen we dat ze zich grote
zorgen maken over de instroom van nieuwe medewerkers
in de komende jaren. Door de recessie valt de krapte op de
arbeidsmarkt nu nog mee, maar zodra de economie aantrekt komen ze veel mensen tekort. Dit signaal was voor
ons de reden om het Technieklokaal financieel te ondersteunen. Dat bedrijven het ook belangrijk vinden, blijkt
wel uit de lijst met sponsoren. Door op deze wijze samen
te werken kan het Technieklokaal samen met de basisscholen ervoor zorgen dat kinderen interesse krijgen voor technische vakken en het leuk gaan vinden”, aldus Horstink.
Rabobank is een coöperatie met als doel ambities van
mensen te helpen realiseren. We vinden de ontwikkeling
van onze leefomgeving van groot belang en bedrijven spelen daarbij een belangrijke rol. Ze zorgen voor inkomen,
voor ons voedsel, voor onze woonomgeving enzovoorts.
Om dat te kunnen doen, hebben ze op alle niveaus mensen met technische kennis nodig. Een deel van de winst
zetten we in voor de ontwikkeling van
de leefomgeving van onze klanten en
gaat onder andere naar initiatieven als
het Technieklokaal. Door de samenwerking tussen bedrijven en onderwijs
te stimuleren hopen we het boeiende
van de technische sector bij de kinderen tussen de oren te krijgen. Dat is
het idee van Rabobank GraafschapNoord.
Hans Horstink, teamleider Zakelijke
Relaties van Rabobank Graafschap-Noord

materialen als gereedschappen. En daarnaast is de begeleiding
door de enthousiaste en vakbekwame vrijwilligers ook beslist
een groot pluspunt.”

Olav (links) en Bennie Stegeman.

Het Assink Lyceum in Eibergen

‘Een leven lang leren’
Op Het Assink Lyceum, locatie Prins Bernhardstraat
in Eibergen, vervolgen de VMBO-leerlingen uit de
onderbouw hun schoolloopbaan tot en met het eindexamen: VMBO klas 3 en 4.
Zoals onze decanen zowel in de onderbouw als in de bovenbouw steeds duidelijk maken, zijn er tegenwoordig veel
meer beroepen dan vroeger. Leerlingen worden weliswaar in
een sector opgeleid, maar dat betekent niet dat zij op 15- of
16-jarige leeftijd al het beroep kiezen dat zij de rest van hun
leven zullen uitoefenen. Sterker nog, misschien hebben zij
in de toekomst wel een beroep dat op dit moment nog niet
bestaat. Omdat de beroepensfeer in de loop der jaren verandert, zullen zij zich regelmatig moeten bijscholen. Vandaar de
term “Een leven lang leren”.
Binnen het Technieklokaal maken leerlingen kennis met techniek. Niet met het doel om al een specifiek beroep te leren,
maar om te laten zien
wat techniek inhoudt. Al
in de onderbouw maken
leerlingen kennis met de
echte praktijk. Ze gaan op
bezoek bij bedrijven en
bezoeken ook de bovenbouwlocatie aan de Prins
Bernhardstraat. De leerlingen volgen daar daadwerkelijk lessen, met als doel
dat ze een bewuste keuze
kunnen maken voor een
afdeling in de bovenbouw,
klas 3 en 4.
Binnen de sector techniek
heeft Het Assink Lyceum
voor de basisberoepsgerichte leerweg en de
kaderberoepsgerichte
leerweg de volgende
afdelingen: bouwtechniek, elektrotechniek en
metaaltechniek. Binnen

deze afdelingen is er ook nog de mogelijkheid voor leerlingen
om zich breed te oriënteren. Zo kunnen leerlingen die gekozen
hebben voor de afdeling bouwtechniek naast timmeren bijvoorbeeld ook schilderen en metselen. Binnen bovengenoemde
leerwegen hebben we naast de sector techniek ook nog de sector Zorg en Welzijn, de sector Landbouw en de sector Handel
en Administratie.
Leerlingen die de gemengde/theoretische leerweg volgen,
krijgen het vak technologie aangeboden. Bij dit vak speelt de
computer een grote rol. Dit vak heeft als doel de leerlingen
kennis te laten maken met de vier sectoren, zodat zij na twee
jaar goed in staat zijn om op het MBO voor de juiste richting te
kiezen.
Over de locatie Prins Bernhardstraat is nog veel meer te vertellen, zoals aandacht voor leerlingenzorg, maatschappelijke
stages, projecten, enzovoort. Om hier een beter beeld van te
krijgen is een bezoek aan de locatie en een gesprek met de
betrokken docenten zeker de moeite waard!

ProWonen bouwt aan de toekomst

‘Stimuleren techniekonderwijs in ieders
belang’
ProWonen is een groot pleitbezorger van het stimuleren van techniekonderwijs. De wooncorporatie
heeft nauwe banden met aannemers, onderaannemers en installateurs en werkt met een eigen
onderhoudsteam. “Techniek speelt in de hele maatschappij een grote rol. Dat is bij ons niet anders”,
beseft Gerard Tenniglo, teamleider Bouwen van
ProWonen.
ProWonen heeft een duidelijke regionale functie. De wooncorporatie beheert ruim 8.000 woningen in de Achterhoekse
gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Oost-Gelre. Het is als
opdrachtgever betrokken bij veel bouwprojecten in de streek.
“We zorgen ervoor dat er een goed aanbod is van betaalbare
woningen”, legt Gerard Tenniglo uit. “Daarnaast helpen we
mensen die zelf hun huisvesting moeilijk kunnen organiseren.
Daarmee vervult de corporatie een sociaal-maatschappelijke
taak.”
Aan de Enkweg-Ruurloseweg in Vorden worden negen gezinswoningen gerealiseerd.

ProWonen houdt zich bezig met bouw en beheer. Daaronder
vallen nieuwbouw, verbouw en onderhoud. Om aan de vraag
te kunnen voldoen, is er de afgelopen jaren veel gebouwd.
Door de economische ontwikkelingen en de verwachte krimp
heeft er een verschuiving plaatsgevonden. “Het accent ligt nu
meer op verbouw en onderhoud waarbij verduurzaming een
belangrijk aandachtspunt is”, merkt Gerard Tenniglo op.
Volgens de teamleider Bouwen van ProWonen blijft technisch
personeel dan ook hard nodig. “Er blijven in de toekomst huizen nodig en er zal dus ook gebouwd moeten worden. Dat
staat buiten kijf. Daarnaast is de inzet van geschoolde vakmensen voor onderhoud en reparatie onmisbaar. Door de sterke
vergrijzing van technisch personeel, moet er aanwas komen”,
is de overtuiging van Tenniglo. “Dat geldt overigens voor bijna

alles.” ProWonen heeft daar ook mee te maken. Er werken projectleiders en toezichthouders. “We leiden jonge mensen intern
op. Het is belangrijk om kennis en kunde over te dragen. Dat
zorgt voor een stuk borging van kwaliteit en continuïteit.” Het
Technieklokaal in Borculo is een prima initiatief, vindt Tenniglo.
“Op verschillende fronten moet je kansen benutten om de
technische sector te promoten. Daar kun je niet vroeg genoeg
mee beginnen. Het werkt imagoverbeterend.” ProWonen is
een actief deelnemer aan het convenant leerlingbouwplaatsen. Op die manier worden opdrachtnemers gestimuleerd om
jonge mensen de fijne kneepjes van het vak in een levensechte
situatie bij te brengen. “Leerlingbouwplaatsen vinden we heel
belangrijk. Waar het kan, moet het beslist gerealiseerd worden
Daar doen we ons uiterste best voor.”

De bouw van 18 comfortwoningen aan de Bonkertskamp in Wijk
De Berg in Neede is afgerond. Er zijn nog enkele woningen te koop.

Gijs Radstake uit Haarlo

‘Ik wist het zeker, ik word metselaar’
Tien jaar geleden maakte Gijs Radstake uit Haarlo voor het
eerst kennis met techniek. Tijdens het bezoek met zijn klas
aan een open dag ging er een wereld voor hem open. “Ik
was negen jaar en vond het prachtig. Ik heb de hele ochtend
gemetseld.”
Het was een belangrijk moment. “Toen ik thuis kwam, zei ik gelijk tegen
mijn moeder: ik weet het zeker, ik word metselaar. Nou, ik ben inmiddels
een eind op weg.” Gijs Rastake (19) volgt de BBL opleiding niveau 2 bij
Bouwopleiding Berkelstreek en zit in zijn tweede en laatste jaar. Hij volgt
één dag in de week theorielessen en werkt vier dagen bij metselbedrijf
Hollink in Haaksbergen. “Het gaat prima, ik vind metselen nog steeds een
prachtig vak. Lekker met je handen werken, iets moois maken. Ik moet
mijn energie kwijt. Van stilzitten word ik ongelukkig. Dat is niks voor mij.”
Gijs koos na de basisschool voor de opleiding vmbo op Het Assink Lyceum
in Eibergen, waar hij de richting bouwtechniek volgde. In het vierde jaar
liep hij stage bij aannemersbedrijf Teunissen en Boers in zijn woonplaats
Haarlo. “Daar mocht ik alles doen en deed zo veel praktijkervaring op.
Dat is toch heel anders dan de praktijklessen op school.” Gijs haalde zijn
vmbo-diploma en meldde zich bij Bouwopleiding Berkelstreek voor het
werk-leer traject, de BBL-opleiding niveau 2. “Je wordt breed geschoold,
er is aandacht voor theorie en praktijk. En bij Hollink leer ik ook erg veel,
bijvoorbeeld van de leermeester.” Voor Gijs staat vast dat hij in de nabije
toekomst als metselaar aan de slag gaat. Maar eerst wil hij nog meer
kennis opdoen. “Het volgend schooljaar ga ik de BBL-opleiding niveau 3
volgen. Daarna ga ik waarschijnlijk op zoek naar een baan als metselaar.
Ik ben blij dat ik tien jaar geleden de open dag heb bezocht. Het heeft
de aanzet gegeven tot iets moois.”niveau 3 volgen. Daarna ga ik waarschijnlijk op zoek naar een baan als metselaar. Ik ben blij dat ik tien jaar
geleden de open dag heb bezocht. Het heeft de aanzet gegeven tot iets
moois.”

Column
De belangstelling voor
ons Technieklokaal in
de Berkelstreek groeit
nog steeds!
Dit komt enerzijds doordat
techniek in het algemeen
steeds meer aandacht krijgt
en dit ook verdient en
anderzijds doordat het
technieklokaal steeds meer
bekendheid geniet.
Ruim tweederde van de basisscholen
uit ons gebied neemt reeds deel aan de technieklessen.
Dit is voor ons een grote stimulans om onze organisatie
nog verder uit te bouwen en we hopen dat in de toekomst nog meer basisscholen gebruik gaan maken van ons
lokaal.
Onze vrijwilligers blijven enthousiast en hebben er heel
veel plezier in om de leerlingen een stuk techniek mee te
geven.
De gemeenten Berkelland en Lochem en ook het VMBO
onderwijs blijven ons ondersteunen. Niet alleen financieel,
maar ook bestuurlijk staan ze ons bij in de verdere ontwikkeling van het techniekonderwijs in de Berkelstreek.
Gelukkig blijven ook de stimulators (sponsors) het belang
inzien van ons Technieklokaal. Wij zijn van mening dat de
technieklessen uiteindelijk meer techneuten gaan opleveren en de bedrijven hiervan gaan profiteren. Daarom
hopen we dat nog meer bedrijven het Technieklokaal
gaan ondersteunen!
Henk Huiskamp
voorzitter

C O L O F O N

Informatie op website

Deze nieuwsbrief is een initiatief van:

Bevordering Technisch Onderwijs (BTO)
Berkelstreek heeft een eigen website
waar tekst en uitleg wordt gegeven
over het Technieklokaal. Het gaat om
handige informatie, maar ook nieuwe
ontwikkelingen en foto’s van de bezoeken die leerlingen aan het Technieklokaal hebben afgelegd staan er vermeld. Sponsors kunnen zich via de site
aanmelden. Dat geldt ook voor scholen die belangstelling hebben. Kijk op:
www.btoberkelstreek.nl
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Nieuwe sponsors zijn altijd welkom
Bedrijven, organisaties en gemeenten zijn enthousiast over het Technieklokaal van de stichting BTO Berkelstreek. Het is erg positief dat al veel partijen de voorziening
steunen. Maar nieuwe sponsors blijven nodig en zijn dus uitermate welkom. Bedrijven die hun naam aan het Technieklokaal verbinden worden vermeld op de website, de
nieuwsbrief en het sponsorbord dat bij het lokaal hangt. Daarnaast worden ze jaarlijks uitgenodigd voor een speciale ledenbijeenkomst. Bedrijven of instellingen die belangstelling hebben, kunnen het aanmeldformulier op de website: www.btoberkelstreek.nl invullen of contact opnemen met Henk Huiskamp, tel. 06 51109891 of per e-mail:
info@btoberkelstreek.nl
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