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Ruud Kimenai was van plan om zijn voor-

zitterschap van het Platform Techniek 

Deventer drie jaar te doen. Maar bleef 

een jaar langer om Techniek onder één 

dak te realiseren. En ziedaar: al is het 

niet in de oorspronkelijk bedachte opzet, 

het gaat er nu toch hoogstwaarschijnlijk 

komen.

“Er zijn recent flinke stappen gezet om 

techniekopleidingen in Deventer onder 

een dak te realiseren. De installatie- en 

metaalbranche doen mee, net als het 

onderwijs in de regio”, vertelt Kime-

nai enthousiast. Onlangs benoemde 

wethouder Margriet de Jager van de 

gemeente Deventer Wijnand Moonen als 

kwartiermaker, als aanjager.

Onder leiding van De Jager heeft een 

stuurgroep, met daarin onderwijs, 

bedrijfsleven en het Platform Techniek 

Deventer, er de afgelopen maanden hard 

aan getrokken om Techniek onder één 

dak te realiseren. “Zo heet dit project 

nu niet meer”, zegt nieuwe voorzitter 

Vinke. “Een nieuwe naam is nog in de 

maak, werktitel is ‘TechniekCampus’. 

Nieuwbouw komt er voorlopig niet van, 

maar voor techniekonderwijs in Deventer 

ziet het er goed uit.”

AAndAcht voor mAAkstAd
Kimenai is blij dat in de economische 

visie voor Deventer nu ook volop aan-

dacht is voor de ‘duurzame maakstad’. 

Namens het platform dacht hij met 

andere vertegenwoordigers uit onderwijs 
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Docenten 
op stage

VNO-NCW 
blij met geld 
voor techniek

Terugblik op de Weken 
van de Techniek 
in de Stedendriehoek

Interview

Ruud Kimenai 
neemt afscheid, 
Ger Vinke komt

Scheidend voorzitter Kimenai 
en opvolger Vinke zijn het eens: 

“Nú kansen 
pakken voor techniek”
Na vier jaar voorzitterschap van het Platform Techniek Deventer geeft Ruud 

Kimenai het stokje over aan Ger Vinke. Die is al langer bestuurslid van het 

platform. Vinke gaat nu met enthousiasme én vasthoudendheid verder als 

voorzitter. Want al is er veel bereikt, er is zeker nog veel te doen.

en bedrijfsleven mee over de toekomst 

van de Hanzestad in economisch opzicht. 

Volgende stap is nú kansen pakken om 

goed, praktijkgericht techniekonderwijs 

in Deventer te realiseren om te voorko-

men dat bedrijven hun toevlucht zoeken 

tot bedrijfsopleidingen, zoals in de regio 

al hier en daar gebeurt.

techniek prominenter in de 
belAngstelling
Terugkijkend op de afgelopen vier jaar is 

Kimenai blij met de prominentere aan-

dacht voor techniek, onder meer in het 

basisonderwijs en op de Pabo’s en via de 

succesvolle Week van de Techniek. Wat 

hij jammer vindt is dat het onderwijs en 

het bedrijfsleven qua cultuur nog minder 

goed op elkaar aansluiten. Een uitdaging 

voor opvolger Vinke dus om daar aan te 

blijven werken. 

“We gaan meer docentenstages orga-

niseren”, licht hij alvast een tip van de 

sluier op (zie ook elders in deze krant 

informatie over het Sluisproject, red.).

op nAAr één plAtform
Vinke wacht nog meer werk natuurlijk. 

Zo is in de regio één Platform Techniek 

Stedendriehoek in ontwikkeling. “Een 

goede stap voorwaarts”, vindt hij. 

“We kunnen vanuit één platform onze 

krachten nog beter bundelen in de 

Stedendriehoek. Een geweldige kans 

om onze stem als ‘techniekbranche’ nog 

duidelijker te laten horen.”                                    

“Net toen we op stoom kwamen, moest het TechnoCentrum 

hier in de regio stoppen”, memoreert Christian Lorist. “Terwijl 

het bestaansrecht alleen maar groter werd.” Daarom is de 

regiomanager Stedendriehoek van werkgeversorganisatie VNO-

NCW Midden bijzonder verheugd dat de Provincie Gelderland 

onlangs besloot tot een flinke financiële impuls voor techniek in 

de regio. “Projectleider Jan Haverkamp kan een paar jaar vooruit 

om techniekactiviteiten van onderwijs en bedrijfsleven te blijven 

stimuleren en coördineren.”

Draagvlak en draagkracht genoeg voor techniek in de Steden-

driehoek. Vriend en vijand zijn het erover eens: we moeten 

blijven investeren in techniek om ervoor te zorgen dat het 

(dreigende) tekort aan goed gekwalificeerde technici wordt 

teruggedrongen. “Er moet wél een aanjager zijn die de vaart erin 

houdt”, vindt Lorist. Dat was tot vorig jaar het TechnoCentrum 

dat tal van activiteiten opzette om techniek onder de aandacht 

te brengen en een plek te geven in het onderwijs. Spijtig dus dat 

‘Den Haag’ besloot de financiering van de centra – die overigens 

ook een tijdelijke status hadden – niet te verlengen.

VNO-NCW Stedendriehoek ging aan de slag en maakte samen 

met de lokale platforms techniek een plan voor de provincie om 

duidelijk te maken welke inzet onderwijs en bedrijfsleven in de 

Stedendriehoek leveren. “We hebben duidelijk gemaakt dat 

we die samenwerking graag voortzetten. Gelukkig kregen we 

eenmalig subsidie om de projectleiding te behouden.”

Lorist is blij met de impuls, maar spreekt ook zijn zorg uit voor 

de toekomst. “Het vraagstuk van voldoende instroom in de 

techniek blijft natuurlijk bestaan. Daarom werken we nu samen 

met de platforms techniek en andere belanghebbenden, aan een 

centrum voor innovatief vakmanschap waarin we mbo en hbo bij 

elkaar brengen (zie voorzijde, werktitel is TechniekCampus, het 

vroegere Techniek onder één dak, red.).” Ook elders in het oos-

ten van het land zullen soortgelijke centra verrijzen, bijvoorbeeld 

ook voor de zorg en hospitality.

“In Rotterdam werken bedrijfsleven en mbo en hbo samen aan 

vakmanschap en innovatie”, weet Lorist. “Daar blijkt het een 

prima combinatie. Ook in het oosten kunnen we dit realiseren, 

met Deventer als ‘hotspot’.”

Lorist is er dus van overtuigd dat zo’n centrum kan bijdragen 

aan innovatie en dat juist dit aantrekkelijk is voor jongeren die 

voor hun beroepskeuze staan. “De koppeling met bedrijven is 

natuurlijk cruciaal”, vindt hij. “Jongeren kiezen niet meer voor 

techniek door alleen open dagen te bezoeken. Een inspirerende 

omgeving waar je met eigen ogen ziet wat techniek betekent 

voor de samenleving maakt het verschil. Onderwijs en bedrijfsle-

ven hebben elkaar nodig om dit te kunnen bieden.”

VNO-NCW Stedendriehoek blij met impuls voor techniek

“Krachten blijven bundelen om 
instroom techniek te vergroten”

Apeldoorn, Deventer en Zutphen hebben het allemaal achter de rug: 
de Week van de Techniek! Zie op de achterzijde een foto-impressie van de Week 
van de Techniek in de Stedendriehoek. In totaal hebben in de Stedendriehoek 
ruim 3.500 leerlingen uit groep 7 van het basisonderwijs kennis gemaakt 
met techniek.



Eén op de drie studenten techniek valt in 

het eerste jaar uit en na vijf jaar is twee-

derde niet meer te vinden in een techni-

sche opleiding. Om nog maar te zwijgen 

over de te lage instroom in technische 

opleidingen. Daar willen het Regionaal 

Beleidsplatform Installatietechniek en 

het Opleidings- en ontwikkelingsfonds 

voor het Technisch Installatiebedrijf 

(OTIB) iets aan doen, onder meer met 

het Sluisproject. Bert de Vries is project-

leider. In Overijssel en Gelderland doen 

negen regionale opleidingscentra mee. 

In de Stedendriehoek is dat ROC Aven-

tus. Ook het vmbo is aangesloten.

structureel op het rooster
“We zetten docentenstages structu-

reel op het rooster”, vertelt De Vries. 

“Bovendien willen we dat de stage, plus 

het stageverslag waarin de docent zijn 

ervaringen beschrijft, ook onderdeel is 

van de beoordeling.” Ad hoc ‘een kijkje 

nemen bij een bedrijf ’ is er dus niet meer 

bij: docenten gaan serieus op stage.

Concreet gaan docenten techniek uit het 

vmbo en het mbo de werkvloer op bij 

bedrijven in de regio. “Dat geeft meer 

beeld van die actuele beroepspraktijk, 

waardoor de docent, eenmaal terug op 

school, die ervaringen kan inbrengen. 

Het kan niet anders of die betrokken-

heid moet ten goede komen aan het 

onderwijs.” 

docenten moeten enthousi-
Asmeren
Juist die docenten spelen een cruciale 

factor in de beleving van leerlingen en 
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Eerste docenten 
op stage
Om ervoor te zorgen dat docenten in het vmbo en mbo voldoende voeling houden met de praktijk, gaan zij op stage. Belangrijk, 

meent projectleider Bert de Vries, want juist docenten maken en houden jongeren enthousiast voor techniek.

Grandioze techniekweken 
in de Stedendriehoek

Het was weer geweldig, de Week van de Techniek! Met leerlingen uit het technisch vervolgonderwijs als 

begeleiders maakten honderden basisschoolleerlingen uit de Stedendriehoek kennis met techniek. Een quiz, 

een werkstuk maken en ander technisch vertier: de jongens en meiden genoten. De week werd traditioneel 

afgesloten met een route langs bedrijven die hun deuren openden voor de kinderen en hun ouders. Bij elk 

bedrijf kregen de bezoekers vulling voor de gereedschapskoffer. 

Sluisproject: docenten op de werkvloer van bedrijfsleven

Wethouder vAn de gemeente deventer mArgriet de JAger Wenst de net benoemde kWArtiermAker WiJnAnd moonen veel succes 
biJ ziJn tAAk: techniekonderWiJs in deventer reAliseren in sAmenWerking met onderWiJs, bedriJfsleven en het plAtform tech-
niek. in de volgende techniprof meer nieuWs en Achtergronden biJ WAt nu nog Als Werktitel heeft ‘techniekcAmpus’. Wordt 
vervolgd in de volgende techniprof.

studenten, denkt De Vries. “Zij moeten 

het enthousiasme voor de techniek 

overbrengen en jongeren perspectief 

geven: er is zoveel mogelijk in de tech-

niekbranche. 

Maar dat moet je leerlingen en studenten 

wel vertellen.”

Doordat onderwijs nu letterlijk op de 

werkvloer komt, hoopt De Vries dat 

beide branches elkaar ook beter leren 

kennen. “Docentenstages zijn natuurlijk 

goed voor noodzakelijke deskundig-

heidsbevordering, maar het is ook zaak 

dat onderwijs en bedrijfsleven dichter bij 

elkaar komen te staan. 

Dat komt de samenwerking ten goede, 

dat kan niet anders.”

Kwartiermaker Wijnand Moonen 
en wethouder Margriet de Jager
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