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WINKLER PRINS IN VEENDAM GAAT REGIONAAL KEUZEVAK
AARDBEVINGBESTENDIG BOUWEN AANBIEDEN
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Aardbevingbestendig metselen is een onderdeel van
het nieuwe regionale keuzevak Aardbevingbestendig
bouwen op het Winkler Prins.

De aanleiding voor een keuzevak Aardbevingbestendig bouwen laat zich niet moeilijk raden.
“We spelen graag in op wat er in de regio gebeurt. We willen onze leerlingen zo actueel mogelijk opleiden”,
zegt Dominique van Veenhuizen, directeur basis en kader bij Winkler Prins in Veendam. “Dit keuzevak komt
als geroepen. Leerlingen die voor de bouw gaan, willen zich hier graag in verdiepen”. Het initiatief lag bij het
mbo Alfa-college samen met het EPI-kenniscentrum, het opleidingscentrum voor aardbevingbestendig
bouwen. Met scholen in de stad Groningen herschreven zij het keuzedeel voor het mbo naar een keuzevak
voor vmbo-leerlingen.
Mooie doorlopende leerlijnen
Bij de voorbereidingen voor Sterk Techniek
onderwijs vonden het Alfa-college en Winkler
Prins elkaar. “Toen de programma-manager
Techniek van het Alfa-college en coördinator
van Toptechniek in Bedrijf Groningen ons
polste voor dit keuzevak, hebben we dat
aanbod met beide handen aangenomen”.
Winkler Prins heeft de techniekprofielen
BWI, PIE en M&T in huis. Het Alfa-college
zag daarin mogelijkheden voor mooie
doorlopende leerlijnen vmbo-mbo.
“Onze leerlingen stromen vaak door
naar vervolgopleidingen in de stad,”

zegt van Veenhuizen. “Een behoorlijke groep
leerlingen BWI vindt een plek bij SSPB, het
Praktijkcentrum Bouw, dat jongeren opleidt
tot goede vaklieden. Die optelsom was dus
snel gemaakt.”

“DIT ACTUELE KEUZEVAK
KOMT ALS GEROEPEN”

Volste vertrouwen
Op dit moment heeft elk profiel nog zijn
eigen keuzevakken. “In de toekomst willen

we bredere keuze mogelijk maken”.
Twee docenten bouw gaan het keuzevak
Aardbevingbestendig bouwen verzorgen.
In eerste instantie als pilot, om uit te proberen
hoe het gaat. “In het keuzevak zit ook theorie
over aardbevingen. Dat leent zich prima
voor een mooie koppeling met avo-vakken.
In Sterk Techniekonderwijs gaan we met het
Alfa-college ervoor zorgen dat ons wederzijds
aanbod aansluit en niet gaat dubbelen.”
En het bedrijfsleven? “We hebben het volste
vertrouwen dat ze gaan aanhaken”.

