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Een berichtje

Docenten gezocht!
Een docentenpool om het tekort aan techniekdocenten in Noord- en Midden Limburg
het hoofd te bieden. Het is één van de plannen van het Samenwerkingsverband Sterk
Techniekonderwijs in deze regio om scholen in het vo, vmbo, mbo en hbo gezamenlijk
gebruik te laten maken van docenten. De sector techniek van Gilde Opleidingen kan daar
niet op wachten. Directeur Ren Hendrix: “Prima plan, want dit jaar gaan 13 fte in de techniek
bij ons met pensioen. Dat is een probleem, dus ben ik acht maanden geleden aan de slag
gegaan om mensen te vinden. Samenwerken met het vmbo is daarbij essentieel.”
Gilde Opleidingen, een mbo-instelling met
locaties in zeven Limburgse gemeenten,
maakt deel uit van een samenwerkings
verband in Noord- en Midden Limburg
waarin onder andere vijftien vmbo-scholen
participeren. Met twaalf vmbo-directeuren
heeft Hendrix inmiddels een gesprek gevoerd
om te ontdekken of ze elkaar kunnen helpen.
“We kunnen mogelijk techniekdocenten delen,
docenten ergens anders detacheren als een
tijdelijke baan ergens ophoudt, iemand
gezamenlijk meer uren bieden.”

regio heel hard nodig om de kwaliteit van het
onderwijs in de toekomst te borgen”, zegt hij.
Niet alleen programmatisch in doorlopende
leerlijnen, maar ook om het docententekort
in de techniek op te kunnen vangen. “Want het
vmbo heeft – niet overal overigens – ook grote
moeite om techniekdocenten te vinden of
heeft wellicht soms een docent over.
De noodzaak over en weer is zo groot dat
we op constructieve samenwerking zijn aangewezen.”

Noodzaak

Hendrix gaat niet alleen gesprekken aan met
het vmbo, maar zoekt ook het hbo op. Waar het
om gaat, stelt hij, is dat de geëigende wegen

Twee vmbo-docenten – van wie nota bene
één docent Engels – heeft hij al kunnen vastleggen. “Mbo en vmbo hebben elkaar in de

Bedrijfsleven

Ren Hendrix
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om nieuwe docenten te rekruteren niet meer
werken. “Een personeelsadvertentie in de krant
is straks zinloos; er is nauwelijks aanwas van
jonge docenten van de lerarenopleidingen.
Dus zoeken we de oplossing in de samen
werking met de scholen als ook met het
bedrijfsleven. Dat is een verhaal apart.
De belangstelling is er.”

Ondernemerschap
nieuwe stijl
Op het Martinuscollege in Grootebroek in West-Friesland gaat ondernemerschapsonderwijs
over de grenzen van het profiel Economie & Ondernemen heen. Het zit verweven in alle
keuzevakken van de zes profielen (BWI, PIE, MVI, HBR, Z&W, E&O) die de school aanbiedt.
“Wij oriënteren ons veel breder op de gewenste vaardigheden van ondernemerschap”,
zegt vmbo-directeur Jan Jacob Jaasma. “Initiatief nemen, samenwerken en oplossingen
zoeken, wordt tegenwoordig gevraagd van werknemers in alle beroepen, niet alleen van
ondernemers.”

Jan Jacob Jaasma

Drie jaar geleden is het Martinuscollege gestart
met het ondernemerschapsonderwijs nieuwe
stijl. Jan Jacob Jaasma : “Wij wilden al onze
profielen veel beter laten aansluiten op de
wereld om ons heen. Daarnaast wilden we de
samenwerking met het omliggende bedrijfsleven naar een hoger peil tillen en als school
écht iets voor hen doen. De introductie van
keuzevakken in het nieuwe vmbo vormde het
keerpunt om het voortaan anders te doen.”

Grote belangstelling
Hoe werkt het? Bedrijven en instellingen
komen met een vraag naar het Martinuscollege
die vervolgens in de vierde klassen wordt uitgezet. Dat kan op alle niveaus (bb, kb, gl/tl).
Afhankelijk van de vraag kunnen leerlingen

uit een specifiek keuzevak zich inschrijven
voor de opdracht. “Die kan gaan over het
daadwerkelijk maken van een product, maar
ook over het meedenken in een bepaalde ont
wikkeling of het oplossen van een probleem.”
Na het toelichten van de casus volgt, meestal
in groepjes, de brainstormsessie. Daarna het
maken van het plan en het verder werken aan
de oplossing. Dat gebeurt zowel op school als
in het bedrijf. Tenslotte volgt de eindpresentatie voor het bedrijf of instelling, de ouders en
de andere leerlingen. “De belangstelling van
het bedrijfsleven is groot. Bedrijven zijn geïnteresseerd in de werknemer van de toekomst.”

Goed van pas
De brede oriëntatie op ondernemerschap komt
de leerlingen ook op het mbo goed van pas,
weet Jaasma. “Ze werken behoorlijk zelfstandig aan de opdrachten, ervaren de dynamiek
van het groepsproces, ontdekken LOB-aspecten, leren goede keuzes maken, ook voor het
vervolg van hun opleiding, en soms leren
ze ook nog vakspecifieke vaardigheden.
Dat wordt ook allemaal gevraagd in het mbo.”
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