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Bedrijfsleven denkt actief mee
Aventus bouwt aan een nieuwe techniekschool
Make me better! Onder dat motto nodigde Aventus het regionale bedrijfsleven
onlangs uit voor een informatie- en inspiratiebijeenkomst.
Doel: ideeën ophalen waarmee Aventus verder kan bouwen aan toekomst-

genoemd: bereikbaarheid, kwaliteit van
onderwijs en contacten met het bedrijfsleven. “Je klant is niet alleen die leerling, maar ook het bedrijfsleven”, vindt
één van de aanwezige ondernemers.

bestendig techniekonderwijs. Medio april werd volop meegedacht door vmbo,
hbo en technische bedrijven. Ook het Platform Techniek Stedendriehoek
waarin Aventus participeert, was present.
De nieuwe koers die Aventus vaart (zie
informatiekader) spreekt het regionale
bedrijfsleven en onderwijs zeker aan.
“Wij realiseren ons dat wij het vertrouwen
weer moeten verdienen”, erkent Ton van
Vught van Mobiel & Techniek van Aventus
ruiterlijk, bij de start van de bijeenkomst.
Maar hoe kan Aventus dan het beste opereren? Wat heeft prioriteit nodig?
Op die vragen wilde Van Vught graag
antwoord tijdens de werksessie Make me
better, op 15 april in Twello. Enthousiast
gingen de aanwezigen met elkaar aan de

slag, om steeds verrassend eensgezind
terug te koppelen.

Docent is cruciaal
“Bepalend voor het succes van techniekonderwijs is toch die docent”, verwoordt
één van de ondernemers. De docent moet
motiveren, enthousiasmeren en natuurlijk professioneel en deskundig opereren,
concludeert het gezelschap. “Maak
docenten trots”, is de oproep. “Dan brengen zij het vakmanschap en de liefde voor
techniek ook over op studenten.”
Andere verbeterpunten die werden

Veranderingen
in vogelvlucht

Marketingplan in de maak
Met alle opgehaalde ideeën voor
product, personeel, prijs, plaats en
promotie gaat Aventus nu aan de slag
met een marketingplan. Ook studenten en medewerkers geven hun tips
mee. “We koppelen ons conceptplan
dit voorjaar nog terug in het Platform
Techniek Stedendriehoek”, belooft
van Vught in zijn bedankwoord aan de
‘meedenkers’. “Ons doel is de nummer
één worden in de Stedendriehoek met
onze Aventus Bedrijfsschool Techniek”,
licht hij zijn ambitie toe. “We nemen
alle ideeën mee en organiseren eind dit
jaar opnieuw een bijeenkomst om te laten weten waar we staan. We horen dan
graag of we op de goede weg zijn.”

Vanaf komend schooljaar draait de Aventus Bedrijfsschool Techniek voor alle
BBL’ers Bouw, Werktuigbouw & Metaal, Elektrotechniek, Installatie-& Koudetechniek en Schilderen & Stukadoren.
De BOL kent straks twee routes: één om vakman/vakvrouw te worden (School
voor technisch vakmanschap) en één voor het middenkader (School voor Bouw,
School voor Engineering, School voor Operationele Techniek en de Laboratoriumschool).
Het aantal opleidingen is flink teruggebracht, van 167(!) naar 23. Hierbij werd
gekeken naar studenttevredenheid, naar relevantie voor de arbeidsmarkt en
naar hoe rendabel opleidingen waren. Er kwam ook een nieuwe opleiding:
engineering. Daaraan heeft de Stedendriehoek duidelijk behoefte.
Samen met studenten, medewerkers en het bedrijfsleven kijkt Techniek hoe
het onderwijs inhoudelijk nog beter kan. Afgelopen periode organiseerde
sectordirecteur Ton van Vught hiervoor onder meer de werkbijeenkomsten
onder de titel ‘Make me better’.

Platform Techniek
Creatieve
Stedendriehoek in beeld actie Auping
Er is één Platform Techniek Stedendriehoek dat zich inzet voor de
promotie van techniek in de regio en dat regionaal aanspreekpunt is voor
de overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Eén aanspreekpunt en spreekbuis
dus. Brancheclusters en –vertegenwoordigers zijn inmiddels in kaart
gebracht.
Om dichtbij de markt te opereren en van
daaruit signalen te kunnen meegeven aan
het Platform Techniek Stedendriehoek, is
een branche-indeling gemaakt. Branchevertegenwoordigers zitten in het Platform
Techniek Stedendriehoek en koppelen

tijdens Week van de Techniek Deventer

nieuws en ontwikkelingen terug naar hun
eigen branche en andersom natuurlijk.
Korte lijntjes dus! Eenzelfde indeling is
gemaakt voor het onderwijs. De branchevertegenwoordigers zoeken nadrukkelijk
contact met hun achterban.

De lokale platforms techniek in Apeldoorn, Deventer Epe/Vaassen en Zutphen
blijven bestaan. Zij organiseren bijvoorbeeld lokale activiteiten zoals de Week
van de Techniek, Tour de Technique Techniekmiddagen en Docentenstages.
Projectleider Jan Haverkamp

Platform Techniek Steden3Hoek (PTS3H)
Voorzitter Pieter Mulder

Bedrijfsleven

Bouw / Charissa Verhoef

Onderwijsinstellingen

HBO (Saxion/PABO) / Marianne Laarman

Ondersteuning

VNO NCW / Christiaan Lorist

Installatie- Elektrotechniek / Ger Vinke - Dick Veldhuizen

MBO (ROC Aventus) / Ton van Vugth

Projectleider / Jan Haverkamp

Metaal / Jan Duits

VMBO / Fred Meijer

Financieel management / Gijs Huisman

Voertuigentechniek / (Vacature)

Primair Onderwijs / Nicolette van Zanten

Grafi - Media / Harrie Koning

Procestechnologie / Hans Rijpstra
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Verbouwing
in volle gang
Technicampus Deventer komend schooljaar open

Medio april was het zover: de eerste paal voor de nieuwe, Deventer Technicampus werd
geslagen door wethouder Margriet de Jager. Bij het voormalige pand van drukkerij Thieme
aan de Schonenvaardersstraat zijn sindsdien de bouwwerkzaamheden in volle gang.
De Technicampus gaat komend schooljaar open.

Foto's Technicampus: Deeszfotograﬁe

Studenten die aan de slag willen in de bouw,
metaal, installatie- of elektrotechniek kunnen
vanaf komend schooljaar in Deventer terecht in
de Technicampus. Hierin werken Aventus, opleidingsbedrijven Detechno, SMS/Opleidings Bedrijf Metaal, InstallatieWerk Oost en Flevoland,
BouwBasic en Platform Techniek Stedendriehoek
samen. Het nieuwe centrum wordt mede betaald
door de gemeenten Apeldoorn, Deventer,

Zutphen en door de provincies Overijssel en
Gelderland. De technische opleidingen kunnen
elkaar versterken en kunnen in één pand efﬁcienter werken. Jongeren kunnen gemakkelijker
doorstromen en hebben meer kans op een baan.
Het bedrijfsleven moet proﬁteren van de innovatiekracht van het samenwerkingsverband dat de
Technicampus realiseert. Dat geeft de economie
in de regio een impuls. www.technicampus.nl

Week van de Techniek steeds beter bezocht
In Apeldoorn, Deventer en Zutphen vond afgelopen voorjaar opnieuw de Week van de Techniek
plaats. Daar komen steeds meer leerlingen op af. In Apeldoorn maakten bijna 1800 leerlingen
uit groep 7 kennis met techniek, in Deventer ruim 1.200 en in Zutphen bijna 850.
Ook in de gemeente Epe is weer een start gemaakt met een techniekweek waaraan
15 basisscholen deelnamen met in totaal 700 leerlingen uit groep 6, 7 en 8.
Daarnaast namen 2 vmbo groepen van RSG N.O.-Veluwe deel.
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