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1.

Aanleiding

Kenmerken en trends vraagkant van de arbeidsmarkt
De Achterhoekse economie drijft als vanouds op de kwaliteit van de regionale arbeidsmarkt. Uit
Regio in beeld 2015 van het UWV blijkt dat 80% van de mensen die werken in de Achterhoek ook in
de Achterhoek wonen. Dit impliceert dat de Achterhoekse economie voor een belangrijk deel drijft
op de kwaliteit van de regionale arbeidsmarkt. De belangrijkste werkgelegenheidsdragers in de
Achterhoek zijn: de Maakindustrie, de Zorgsector en Agro&Food. Veel Achterhoekse bedrijven in de
maakindustrie bestaan uit MKB bedrijven die toeleverancier zijn voor grotere OEM érs binnen of
buiten de regio. Zij werken vooral met MBO gekwalificeerd technisch personeel.
In de Achterhoek gonst het van vernieuwing. Bedrijven in de maakindustrie en vele andere sectoren
zetten in op een nieuwe beweging, die ook wel de vierde industriële revolutie wordt genoemd: Smart
Industry. Door informatie- en communicatietechnologie te integreren in de processen van organisaties,
worden slimmere, efficiëntere en meer hoogwaardige producten en diensten gerealiseerd. Door
samen te werken in netwerken om zo gezamenlijk een oplossing te kunnen bieden voor complexe
vraagstukken denkt de Achterhoekse maakindustrie te kunnen groeien in de komende jaren.
De trends van de vraagkant van de arbeidsmarkt vraagt om invoering van de zogenaamde 21century
skills bij het beroepsonderwijs. De kenmerken van de vraagkant vragen vooral om een goede
doorstroming van VMBO techniek naar MBO techniek omdat de kans groot is dat als een jongere in de
Achterhoek woont en wordt opgeleid hij/zij ook daadwerkelijk in de Achterhoek gaat werken.
Kenmerken en trends aanbodskant van de arbeidsmarkt
Het Graafschapcollege, als grootste MBO in de Achterhoek en daarmee een belangrijke potentiële bron
voor werknemers bij de Achterhoekse maakbedrijven, heeft een aantal vernieuwingen doorgevoerd in
het technisch onderwijs en om de aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs beter op elkaar af te stemmen.
Initiatieven als Centrum voor Innovatief vakmanschap (CIVON), Studie Impuls Regio Achterhoek (SIRA)
en innovatiecentrum ICER zijn daar voorbeelden van.
De opleiding techniek van het Graafschapcollege wordt onder andere gevoed door leerlingen van het
VMBO. Cijfers laten het volgende plaatje zien:
Totaal aantal 4e jaars leerlingen VMBO 2014
Waarvan leerlingen in techniek

Waarvan leerlingen Techniek concrete vakken

Waarvan leerlingen Techniek brede techniekvakken


2.830
590
256
334

100%
20,8%
9,0%
11,8%

Doorstroom naar MBO techniek
348
59,0%
201
78,5%
147
44,0%

De cijfers geven aan dat leerlingen met concrete technische vakken voor meer dan driekwart
doorstromen naar MBO techniek. Voor leerlingen met een bredere oriëntatie op techniek is dit
percentage fors lager en ligt rond de 44%. Deze cijfers tonen het belang voor de doorstroom naar de
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technische opleidingen op het MBO. Om deze doorstroom (in regio Achterhoek schommelt dit rond de
26%) op peil te houden of zelfs te stimuleren is goed technisch onderwijs nodig. Door aantrekkelijke
keuzevakken met leerwerkplekken bij bedrijven aan te bieden hebben de leerlingen iets te kiezen.
De sector techniek in het VMBO in Nederland en ook in de Achterhoek kent een dalend aantal
leerlingen. De stichting platforms VMBO heeft berekend dat sinds 2004 het aantal leerlingen per regio
gemiddelde met 30% is gedaald, deze daling is in de Achterhoek ook waarneembaar, mede als gevolg
van de krimp en vergrijzing in de Achterhoek . Hierdoor zullen besturen van VMBO’s min of meer
worden gedwongen om geen technische afdeling meer aan te bieden, onder andere vanwege de hoge
kosten per leerling voor het inrichten en onderhouden van een technieklokaal. Daardoor zullen nog
minder leerlingen in het VMBO voor techniek kiezen. Een vicieuze cirkel.
Om de vicieuze cirkel in het VMBO te doorbreken en te zorgen voor een naadloze aansluiting bij de
trends van Smart industry in de Achterhoek wordt in dit project ingestoken op de ontwikkeling van
een netwerk van slimme praktijkopleidingsplaatsen waarmee leerlingen techniek hun praktijk
uitvoeren bij een maakbedrijf in de buurt van hun VMBO opleiding. Hierdoor denkt het VMBO tevens
het slechte imago wat de sector techniek heeft te kunnen doorbreken door het bieden van
interessante en prikkelende buitenschoolse lessen op goed geoutilleerde uitdagende plaatsen .
Deze opzet leidt tot nieuw onderwijs. De betrokken docenten ervaren de contacten met externe locale
partners als inspirerend en uitdagend, welke een aanstekelijke werking gaat hebben op het
enthousiasme en de motivatie van de leerlingen die de deelprojecten mede gaan uitvoeren. De
leerlingen gaan leren in een levenechte situatie.
Door deze projectaanvraag zorgen de deelnemende scholen voor voldoende begeleiding waardoor er
ook ruimte is voor zelfverantwoordelijkheid van leerlingen. De actieve werkwijze zal z’n positieve
uitwerking hebben naar andere afdelingen binnen de school.
Het netwerk legt de basis voor een infrastructuur die ervoor zorgt dat de technische opleidingen in
stand gehouden kunnen worden. De leerlingen kunnen, vanuit hun thuisbasis, immers altijd ergens
het vak van hun keuze volgen.
Dit project is een uitrol van de ervaringen die opgedaan zijn bij het project Praktijleren van Chr. College
Schaersvoorde in het kader van de aanjaagpremie van het OOM.
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2.

Aansluiting beleid

Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek / Techniek Pact
Dit initiatief sluit naadloos aan bij de Koersnotitie voor de Achterhoekse Human Capital Agenda van het
POA Achterhoek. De drie actielijken van het Techniek Pact hebben zij als volgt geanalyseerde voor de
Achterhoek:
1.
Kiezen voor Techniek:
De Achterhoek kent 7 technieklokalen, meestal gesitueerd bij een VMBO school. Naast
technieklessen voor VMBO zelf worden technieklessen ook voor basisschoolleerlingen gegeven.
Er is een regionaal overlegplatform Technieklokalen, waaraan zowel het basisonderwijs, het VO
als het bedrijfsleven deelnemen. Zij richten zich op een verdere professionalisering, borging en
verbreding van het techniek- onderwijs aan basisschoolleerlingen.
Binnen de regio is Profijt, een samenwerkingsverband tussen alle VMBO-scholen, MBO-scholen,
Praktijkonderwijs en Speciaal Onderwijs, actief. Profijt streeft naar een optimale aansluiting van
VO op MBO. Door Profijt zijn belangrijke stappen gezet in het verbeteren van de
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding van leerlingen, waarbij vooral techniek een speerpunt is.
In 2014 is de Technetkring Achterhoek-Liemers opgericht, waarover Profijt de coördinatie voert.
Het is een samenwerkingsverband tussen alle bestaande Technetkringen, de
opleidingsbedrijven en de scholen die verbonden zijn aan Profijt. De Technetkring A-L voorziet in
een verbetering van de contacten tussen de scholen en het bedrijfsleven. Het zijn vooral de
opleidingsbedrijven die met de achterban van veel erkende leerbedrijven in de techniek,
aanbodgericht willen samenwerken met de VMBO-scholen.
Het ontwikkelen van slimme praktijkopleidingsplaatsen past in deze lijn van kiezen voor
techniek. De bedrijven, veelal partners van de opleidingsbedrijven, waarborgen de
medewerking van de bedrijven in dit project.
2.
Leren in de Techniek:
De focus van het CIVON , een samenwerkingsverband tussen een groot aantal ondernemers en
het Graafschap College, ligt op het ondersteunen van innovatievragen uit de markt met
innovatieve oplossingen. Het versterkt de maakindustrie in Oost-Nederland door het
bevorderen van innovatie en talent- en kennisontwikkeling op het gebied van High Tech
Systemen en Materialen. De rol in de aansluiting onderwijsarbeidsmarkt in ‘een leven lang
leren’ is evident . CIVON is ook een beoogde partner als aanbieder van zeer inspirerende
praktijkopleidingsplaatsen.
3.
Werken in de Techniek:
Over de opzet van een Servicepunt Techniek loopt een overleg tussen de Achterhoekse
werkgevers, UWV, Graafschap College en de Kenniscentra. Hierin zullen afspraken over het
functioneren van de Achterhoekse Techniekarbeidsmarkt aan de orde komen: bijvoorbeeld over
van-werk-naar-werk arrangementen, scholing en intersectorale mobiliteit. Dit project is niet
gericht op deze actielijn
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Regio Achterhoek
Regio Achterhoek, als krimpregio, heeft uitdrukkelijk gekozen voor Smart industry als dé oplossing om
het welvaartspijl te behouden bij een krimpende bevolking. De beweging van de maakindustrie in de
Achterhoek naar Smart Industry is al zichtbaar. Om deze beweging ook daadwerkelijk te brengen naar
een SmartHub is een goede regionale arbeidsbevolking evident. Door de ontwikkeling van slimme
praktijk opleidingsplaatsen bij bedrijven rondom een VMBO denken de initiatiefnemers van dit project
een bijdrage te kunnen leveren aan het verhogen van de concurrentiekracht van de Achterhoekse
maakbedrijven door inzet van Smart Industry door een bijdrage te leveren aan:
 Jongeren te boeien en te binden aan techniek en daardoor te kunnen voldoen aan de
vervangingsvraag van de vergrijzing
 Innovatieve kracht van de regio wordt versterkt door meer samenwerking tussen VMBO en
bedrijfsleven waardoor jongeren zich de 21 century skills sneller eigen maken en docenten
invulling kunnen geven aan een leven lang leren.
Provincie Gelderland
Provincie Gelderland heeft een discrepantie analyse laten uitvoeren om een beeld te krijgen van de
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in regio’s van Gelderland1. Het onderzoek is uitgevoerd op regio
schaal vanwege het feit dat elementaire, lagere en middelbare beroepen een vrij lokale arbeidsmarkt
direct rondom de woonplaats bedienen.
Voor de Achterhoek stijgt het totale aantal baanopeningen naar elementaire, lagere en middelbare
beroepen naar 9.500 banen (in 2013 was dat 8.000). De verwachting is dat de vervangingsvraag twee
derde van het aantal banen betreft onder andere door vergrijzing. De uitbreidingsvraag neemt
nauwelijks toe. Dit heeft alles te maken met de verwachte krimp in de bevolking van de Achterhoek.
Het discrepantierapport concludeert dat de arbeidsmarktperspectieven voor schoolverlaters tot
2018 matig zijn. Uitzondering hierop zijn knelpunten in specifieke beroepen, waaronder
werktuigbouwkunde, HBO civiele techniek en WO elektrotechniek in de techniek.
Met een jaarlijkse instroom van rond de 800 studenten en van 1.650 doorstromers in de techniek bij het
Graafschapcollege is de vervangingsvraag moeilijk te realiseren.
Aansluiting project bij de regeling
Dit project sluit aan bij verkleinen van arbeidsmarktdiscrepanties door te investeren in duurzame
inzetbaarheid van personeel door:
 het stimuleren van behoud van vakbekwame mensen in de regio
 het afstemmen van onderwijs en praktijk
Dit project sluit aan bij de uitwerking van het Nationaal Techniekpact 2020 door:

meer leerlingen te laten kiezen voor een techniekopleiding;
Daarnaast levert het project een bijdrage aan de ontwikkeling van onderwijs- en arbeidsmarkt
projecten in de regio en vormt het onderdeel van de gebiedsopgave SmartHub Achterhoek.

1

Provinciale en regionale discrepantie analyse Gelderland; aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
2017.
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3.

Betrokken partijen

Achterhoek VO (penvoerder)
Achterhoek VO is een stichting waarin het bestuur van twaalf scholen voor voortgezet onderwijs in de
Achterhoek zijn verenigd. Achterhoek VO is als samenwerkingsstichting het bevoegd gezag van de
scholen. Bij het ontwikkelen van gemeenschappelijk en bovenschools beleid is de directieraad een
belangrijk overleg- en adviesorgaan van het bestuur. In de besluitvorming streeft het bestuur naar een
optimaal draagvlak. Achterhoek VO stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, dekkend,
thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van (unieke) voortgezet onderwijsvoorzieningen van goede
kwaliteit te realiseren. Elke school heeft daarbij een eigen context, een eigen cultuur en kiest een wijze
van werken die daarbij past.
Binnen dit project particperen in eerste instantie zes van haar scholen.

Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt
Het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) is een essentiële partner binnen de Achterhoek Agenda
2020, waarin overheden, ondernemers en organisaties samen optrekken voor een vitale Achterhoek.
Het POA maakt de knelpunten op de arbeidsmarkt transparant en fungeert als aanjager bij het
oplossen hiervan. Dit vergt een permanente focus op een goede afstemming van het onderwijs op de
arbeidsmarkt. POA heeft de verantwoordelijkheid om witte vlekken te signaleren en zonodig hiervoor
projecten te initiëren en draagvlak te creëren. Het project ‘Smart Technical Education’ heeft als doel
om te voorkomen dat er witte vlekken ontstaan in de vmbo-opleidingen en om in samenwerking met
het bedrijfsleven, een netwerk te creëren van opleidingsplaatsen om de bestaande witte vlekken op
te vullen.
Het POA fungeert als de aanjager en initiator van dit project en biedt een professionele
projectstructuur met een ervaren projectleider voor deze bundeling van zes deelprojecten waardoor
gericht kennis wordt ontwikkeld en gedeeld. De deelprojecten zijn verschillend van aard waardoor
samenwerking en uitwisseling een veelheid aan resultaten oplevert over buitenschoolsleren. De
resultaten van dit project vormen de basis voor toekomstig leermateriaal binnen de beroepskolom.
Voor uitwisseling zijn zes bijeenkomsten gepland voor de participerende scholen waarna resultaten via
meerdere websites en vakbladen worden gedeeld; een solide basis en een daadwerkelijk push voor
VMBO techniek!
Locale partners
Iedere school is verbonden met minimaal 4 externe partijen, bedrijven of praktijktakscholen die de
slimme praktijkopleidingplekken realiseren zodat iedere school op zijn eigen kleine en beheersbare
schaal opereert met een of meer keuzemodules. Dit betekent dat 24 locale partners zijn verbonden met
dit project.
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4.

Het project

Doelstelling
Het opzetten en uitbouwen van een infrastructuur waarin de technische VMBO opleidingen in de regio
gewaarborgd blijven. Waarbij instroom van studenten in techniek wordt gestimuleerd door een
uitdagend netwerk van locale partners te creëren waar studenten kennis kunnen maken met
keuzevakken en praktijkopleidingplekken die relevant zijn voor de Achterhoekse maakindustrie en
welke gelinkt zijn aan Smart industry.
Middel
Per school wordt in samenwerking met minimaal vier externe partijen, bedrijven, bedrijfstakscholen
en mbo een of meer keuzevakken aangeboden in een buitenschoolse opleidingsplaats.
Deze nieuwe invulling van het praktijkgerichte deel van de VMBO techniekopleidingen wordt opgezet
binnen het bestaande format van de nieuwe profiel-/keuzedelen VMBO beroepsgerichte
programma's.
Resultaat
Opgebouwd netwerk en werkwijze die duurzaam het praktijkgerichte deel van de VMBO
techniekopleidingen borgt in het huidige en toekomstige VMBO. De doorlopende leerlijn is geborgd
door een deel van de werkplekken in te vullen met opleidingsbedrijven en het Graafschapcollege.
Borging en uitrol van de werkwijze vindt plaats als de O&O fondsen deze praktijkop leidingsplaatsen
wil bekostigen voor de toekomst.
Meetbare resultaten
 Het realiseren van tenminste 80 praktijkopleidingsplaatsen voor de invulling van het
praktijkgerichte opleidingsdeel voor tenminste 10 profiel-/keuzevakken techniek buiten de
VMBO scholen buiten de VMBO scholen bij locale partijen
 Deelname van tenminste 400 leerlingen van VMBO techniekopleidingen aan deze nieuwe
invulling van de praktijklessen.
 Promotie van het vak techniek op het VMBO doordat leerlingen door deze infrastructuur
kennis kunnen maken met de nieuwste technologieën en een inspirerende leeromgeving
 Door samenwerking van VMBO scholen en het bedrijfsleven wordt vastgesteld welke
keuzevakken Techniek van belang zijn om in stand te houden in de Achterhoek. En in onderling
overleg van VMBO scholen te bepalen op welke wijze deze keuzevakken toekomstbestendig
kunnen worden georganiseerd.
 Vervolgfinanciering bij de bedrijfsfondsen gerealiseerd
 De beste ervaringen nemen scholen op in het curriculum van de opleidingen waardoor
verankering/borging van de ervaringen plaatsvindt. De scholen ontwikkelen concrete
onderwijsproducten en leggen een actieve verbinding tussen methodische vernieuwing en
kenniscirculatie binnen de afdeling techniek en binnen de eigen onderwijsorganisatie waardoor
op meerdere manieren borging van kennis plaatsvindt.
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Realisatie van een zichtbaar effect binnen de scholen en het bedrijfsleven in de regio op het
gebied van technische opleidingsmogelijkheden. Deze zichtbaarheid vergroot tevens de
bekendheid van het technisch vmbo- onderwijs in de regio door de koppeling binnen de
technische onderwijskolom
Doorlopende leerlijn met MBO geborgd door gezamenlijke werkplekken
Hogere uitstroom leerlingen met een diploma in een technische opleiding

Opbouw project
Het project is verdeeld in zes deelprojecten, voor elke school een. Elke school kies, nadat duidelijk is
welke keuzevakken prioriteit hebben, een eigen keuzevak (of –vakken) en schrijft daarvoor een
projectplan. Deze deelprojecten moeten een infrastructuur realiseren waarin het aanbod van belangrijke
opleidingsplaatsen voor de toekomst gegarandeerd wordt. Uiteraard wordt gestart met keuzevakken die
nu relevant zijn voor de bedrijven. Maar de infrastructuur moet zodanig zijn dat gemakkelijk geswitcht kan
worden naar andere vakken, die in een toekomstige situatie gewenst zijn.
Relevante keuzevakken
Bij de eerste inventarisatie van het POA is duidelijk geworden dat er aandacht gegeven moeten worden
aan de volgende keuzevakken:
 Verspaningstechnieken
 Praktisch Booglassen
 Schoonmetselwerk
 Duurzame Energie
 Domotica en Automatisering
 Licht, geluid en Beeld
 Fietstechniek
 Mobiele werktuigen (landbouwerktuigen)
 Operationele magazijnwerkzaamheden
 3D-vormgeving en -realisatie
 Robotica
Deze vakken worden niet of nauwelijks aangeboden, of aangeboden op een plaats die niet voor alle
leerlingen bereikbaar is. Om een goed verdeling over regio te krijgen zal de projectleiding elke school een
keuzelijst voorleggen waaruit gekozen kan worden. In het projectteam zal dan de definitieve verdeling
worden gemaakt.
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Projectorganisatie







Stuurgroep
De stuurgroep wordt gevormd door het POA en VO bestuur.
Zij hebben de taken en verantwoordelijk heden als volgt opgedeeld:
POA bestuur: Geeft (onderwijskundig) leiding aan het project.
Keurt deelplannen van de scholen goed.
Coördineert communicatie
Zorgt voor draagvlak en enthousiasmeert.
Bewaakt inhoudelijke voortgang.
VO bestuur:
Penvoerder en aanspreekpunt provincie
Financiële goedkeuring van de deelprojecten
Financiële afhandeling
Projectleiders
Hebben de dagelijkse leiding van het project en rapporteert aan de stuurgroep.
Stellen het projectplan en de projectrapportages op.
Organiseren gedurende de uitvoering van het project een zestal projectbijeenkomsten
zoals beschreven in het projectplan.
Bewaken voortgang (planning) en kwaliteit .
Melden, als er verschil optreedt tussen de werkelijke situatie en de planning.
Koppelt voortgang terug naar de stuurgroep.
Deelnemende scholen
Hebben zich aan het project verbonden middels hun inzet in uren en toegezegde resultaat.
Hieronder vallen de werkzaamheden van de uitvoering van het deelproject per school alsook
actieve deelname aan de zes projectbijeenkomsten (voorbereiding, aanwezigheid,
voortgangsrapportage en kennisdeling).
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De uitvoerders per school hebben de dagelijkse leiding over het eigen deelproject en zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering.
De directies van de betrokken scholen zijn verantwoordelijk voor draagvlak in hun
organisatie, facilitering en voortgang van het deelproject.


Locale partners
Elke afzonderlijke school zoekt de samenwerking met minimaal vier externe partijen zoals het
bedrijfsleven, een bedrijfstakschool of en ander school (vmbo of mbo). Elke school werkt
daarmee op kleine en beheersbare schaal een of meerdere keuzevakken uit samen met de locale
partners , zodat gekozen wordt voor maatschappelijk relevante keuzevakken voor die specifieke
locatie.
Het biedt elk van de scholen de kans om praktisch, actief en levensecht leren vorm te geven
en op deze wijze hun programma te actualiseren en te verbinden met hun omgeving.

Risico’s project
De volgende risico’s worden voorzien zodat ook al is nagedacht over mogelijke oplossingen:
Risico
Onvoldoende locale partners doen mee

Bedrijven kunnen onvoldoende kwaliteit
waarborgen
Docenten vinden geen tijd om dit goed neer
te zetten
Technieklokalen verdwijnen sneller dan
gedacht
O&O Fondsen zijn niet genegen tot
vervolgfinanciering
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Maatregelen om risico te beslechten
Ervaringsdeskundigen (project Schaersvoorde)
en boegbeelden van de Achterhoek inschakelen
als pleitbezorgers
Bedrijfstakscholen bieden uitkomst
Netwerk zal door projectleiders worden ingezet
om docenten te motiveren en te ondersteunen.
Vervroegd kijken naar vervolgfinanciering zodat
meer scholen mee kunnen doen
Via Techniek pacten druk uitoefenen

5.

Activiteiten

Inventariseren, kiezen en afstemmen keuzevakken
Elke school stelt een projectleider aan die samen met de locale partners een eigen activiteitenplan
maakt . In dit plan komt te staan:
 Looptijd
 Keuze vakken
 planning van de activiteiten
 betrokkenheid van de leerlingen
 personele inzet
 betrokkenheid locale partners
 Borging van kwaliteit binnen de afdeling techniek
De uren die worden gemaakt voor deze activiteit bij de school en zijn locale partners is in totaal 40
uur, te verdelen over enkele bijeenkomsten en voorbereidingstijd van de school en locale partners
Opleiden werkbegeleiders bedrijven
Per school worden samen met de locale partners 4 uur per jaar voor jaar 1 tot en met 3 uitleg
gegeven over doel en werkmethode. Ook kan hier terugkoppeling vanaf de werkvloer plaatsvinden
naar de school toe over het resultaat.
In de eerste drie jaar is voorzien dat de locale partners ieder 5 uur per jaar investeren in training en
evaluatie.
Inrichten smart werkleerplekken
Met de locale partners worden de werkstukken en opdrachten die bij de de keuzevakken horen
ingevuld en kunnen werkplekken worden ingericht voor de studenten. De locale partners richten
deze in op aanwijzing van de projectleiders. Ook stellen de locale partners personeel beschikbaar om
de studenten te begeleiden bij de werkzaamheden die zij aldaar uitvoeren. De scholen stellen
docenten aan die begeleiden en die lesstof ontwikkelen en/of doorontwikkelen.
Met de lokale partners is een vast bedrag afgesproken voor het gebruik van de praktijkruimtes
inclusief materiaal van € 2.500 per jaar.
Verder wordt een groep jongeren begeleid door een werkbegeleider van de locale partner. Iedere
locale partners besteed 1 dag in de week (zijnde 6 uur) voor 35 weken per jaar aan het begeleiden
van de jongeren.
Tenslotte worden de jongeren de externe dag ook begeleid door een werkbegeleider van school.
Deze besteed 2 uur per week voor 35 weken per jaar aan het begeleiden van de jongeren.
Webcamlearning
Naast de smart werkplekken worden door middel van webcamlearning de nieuwe ontwikkelingen in
het bedrijfsleven gevolgd. Twee leerlingen gaan onder begeleiding naar een bedrijf en zijn de schakel
naar hun medeleerlingen in de klas (digibord en webcam). Het bedrijf geeft informatie aan de klas
over het nieuwe proces, product of de machine.
Per school worden daartoe 2 webcams aangeschaft.
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Het project voorziet in de begeleiding per school in 5 uur per locale partner per jaar. Het gaat dan
met name om installatie, uitleg en onderhoud
Leren van elkaar kringen
Minimaal twee maal per jaar komen de zes scholen bij elkaar om te leren van elkaar. Ze bespreken
succes en faalfactoren en dragen best practices voor die verder kunnen worden uitgewerkt voor
kenniscirculatie en productdeling.
Best practices en overige leerpunten worden verwerk in de leerstof van de keuzevakken.
Per leren van elkaar kring wordt rekening gehouden met 5 uren voor een docent per school.
Kennis delen
Minimaal een maal per jaar wordt de opgedane kennis in de leren van elkaar kringen gedeeld met
anderen Een logisch gremia daarvoor is Profijt, een samenwerkingsverband waar VO, VSO,
Praktijkonderwijs, MBO en HBO in Oost Gelderland. Immers daar wordt in gezamenlijk beleid
voorwaarden ontwikkeld die er toe leiden dat meer onderwijsdeelnemers beroepsgekwalificeerd hun
opleiding afronden.

Communicatie
Er wordt een website ingericht en aangesloten op bestaande websites om te communiceren over:
 Uitvoering van de keuzevakken in het bedrijfsleven en bedrijfstakscholen
 Activiteiten in de regio met de locale partners
 Resultaten
Communicatie zal naast de websites ook gebeuren via vakbladen
Door deze communicatie dragen de scholen bij aan een realistisch en veelzijdig beeld van VMBO
techniek en de technische beroepskolom.
Per school

Rapportages
De projectleiders dienen op gezette tijden een tussen- en eindrapportage in te leveren bij de
stuurgroep
De rapportages bevatten een inhoudelijke en een financiële rapportage over de voortgang. De
stuurgroep komt dan ook minimaal twee keer per jaar bij elkaar.

Smart Technical Education

6.

Begroting

Zie Excel
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Bijlage 1

Ontwikkeling aantal leerlingen in de techniek op het VMBO

Afdelingen sector Techniek GL + KL + BL (klas 4)
04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
Bouw 155

149

169

170

131

128

107

95

64

68

40

49

9

4

9

6

11

28

14

11

7

5

5

7

Metaal

107

103

81

62

76

93

64

54

72

59

55

60

Elektro

77

62

37

37

45

41

35

53

34

46

40

42

50

61

38

64

45

32

35

34

50

64

97

125

92

73

81

93

81

57

60

71

62

17

10

4

16

17

17

12

12

13

15

15

14

10

11

10

25

22

37

56

53

46

53

45

11

15

19

25

20

Installatie

Metalektro

8

Voertuigen 114
ICT

20

Transport en logistiek
Techniek breed

23

13

ISP context Techniek
Techniek &Commercie
TOTAAL Techniek 490
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432

481

455

387

38

12

38

38

61

148

137

510

438

462

402

421

509

524

Bijlage 2

Artikel in vakblad
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