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Vooraf 
De opdracht gaat uit van een verbindende leerachitectuur die nog moet ontstaan. In de 
opleidingen metaal en elektrotechniek wordt echter al bijna tien jaar nauw samengewerkt 
met bedrijven in zowel de bol als in de bbl. Waar Van der Meer & Petit (2011) de 
verbinding zoeken tussen bedrijven en scholen om risico jongeren te behoeden voor 
schooluitval en hopen op een hogere participatie en etniciteit in bedrijven, zijn technische 
bedrijven naarstig opzoek naar voldoende en goed opgeleid technisch personeel met of 
zonder kleurtje. Zonder voldoende jong technisch talent komen veel bedrijven op termijn (4 
tot 5 jaa al) in grote moeilijkheden door technisch personeelgebrek veroorzaakt  door 
pensionering. Technische en industriële bedrijven rondom het ROC dragen elk op eigen 
wijze bij aan het onderwijsproces en gaan daarin steeds verder. Soms met raad maar ook 
met daad, materialen of middelen tot echt bijdragen aan het onderwijs en het vergroten van  
de instroom. In hoeverre een docent gebruik kan maken van de samenwerking hangt vooral 
af van zijn of haar inventiviteit. Op dit moment wordt door docenten en experts uit de 
industrie hard gewerkt aan optimale afstemming van opleidingen aan de behoefte van het 
beroepenveld in de regio (techniek meer in samenhang). Door de schoolprojecten en bpv 
opdrachten in samenwerking met het bedrijfsleven te richten en uit te voeren op, en deels in  
de reële beroepspraktijk krijgen studenten en docenten een scherp beeld van de behoeften 
van de beroepspraktijk van nu! Daarmee ontstaan vanaf 2014 opleidingen die er toe doen 
en werk bieden! Dat moet veel jongeren kunnen motiveren en stimuleren om de moeilijkere 
techniek opleiding te gaan volgen uit welk vaderland of moederland je ook komt. 
	  

INLEIDING:	  
Het is voor menig docent een gruwel dat de kwalificatiedossiers (KD’s) (SBB, 2011) van de 
technische opleidingen zijn geëvolueerd van een dichtgetimmerd document volgepropt met 
wat de student moet kennen en kunnen, naar een document op hoofdlijnen met kerntaken en 
werkprocessen. Ik zie echter geen gruwel, met deze KD’s kun je als docent naar mijn 
mening de focus richten op de beroepsvakken van nu, in plaats van de beroepsvakken van 
toen, die uiteen gerafeld in deelvakken een klinische voorstelling van zaken gaven die voor 
de studenten niets met ‘hun vak’ van doen had.  
 
Technisch beroepsonderwijs bij het Novacollege kreeg in 2004, gebruikmakend van de 
proeftuinregeling (OCW/LNV, 2004) en het MTS+concept gebaseerd op beroepstaken en 
beroepsrollen, weer context en verbinding met de beroepsuitvoering. Vanaf de eerste 
initiatieven (Dubbelleren met GTI later op gegaan in Cofely, CLIB1) is er intensief 
samengewerkt met het bedrijfsleven. Allereerst om te zorgen dat studenten reële opdrachten 
konden maken, maar ook om te experimenteren met mogelijke rollen van het ROC en het 
bedrijfsleven in de vernieuwde samenwerking. Naast deze uitdaging met het bedrijfsleven 
ontstond door het nieuwe onderwijsconcept voor de docenten een andere uitdaging, die van 
het lesmateriaal.  
 
De basis van het MTS+ model wordt gevormd door contextrijke opdrachten en een 
omgekeerde leercyclus (van geheel naar delen). Het oude lesmateriaal dat in vier jaar van  
delen naar het geheel werkt, bleek slecht bruikbaar. De leerstof in de boeken was dermate 
gefragmenteerd geraakt dat studenten soms drie boeken nodig hadden om een begrip in zijn 
totale omvang te bestuderen. De uitgevers van leermiddelen die jarenlang de boeken hebben 
kunnen maken en leveren aan de hand van de minutieus beschreven leerstofomschrijvingen 
                                                
1 CLIB = Competentieleren in bedrijven, werkgroep waarin docenten en bedrijfsbegeleiders 
samen intensief aan opdrachten werken ten behoeve van vooral bpv opdrachten. 



moesten op zoek naar nieuwe vormen. De contacten met de uitgevers leidde tot landelijke 
bijeenkomsten waarin werd nagedacht over toekomstige producten die zouden kunnen 
aansluiten bij de verschillende vormen van contextrijk onderwijs. Ideeën over 
leermaterialen, e-learning en elektronische leeromgevingen werden uitgewisseld, besproken 
en onderzocht Etiene Wenger en Marc Coenders zouden tevreden zijn geweest op deze 
lesboekcommunity. Al deze inspanningen hebben bijgedragen aan flexibel samen te stellen 
leerboeken waar wij als Novacollege elektrotechniek nu dagelijks mee werken. 

Welke partners zijn mogelijk interessant voor de verbindende leerachitectuur?  
Om interessant te zijn moeten bedrijven intrinsiek gemotiveerd zijn en echt iets met 
onderwijs hebben. Bedrijven uit de beroepspraktijkvorming tonen die intrinsieke motivatie 
vaak al geruime tijd en hebben een duidelijke verbinding met het onderwijs.  
Op dit moment zijn Tata Steel, Cofely, Nuon, Goflex, Nedtrain en Imtech trending topic als 
bpv bedrijven aangevuld met Croon, Heringa&Wuthrich en Waternet. Een deel van de 
genoemde bedrijven is verenigd in de stichting Leerwerken in de techniek2 (LWT), die op 
dit moment de niveau 4 bol studenten sponseren met een laptop, gereedschap en stevige 
studiebonussen (o.a. Cofely, Nuon, Alliander, Croon, Waternet, HVC zijn aangesloten), zie 
de voetnoot voor de gehele lijst. Het zijn stuk voor stuk toonaangevende bedrijven met 
uiteenlopende werkvelden. De omvang van deze bedrijven is van 50 tot 6000 werknemers 
verdeeld over diverse disciplines en niveaus (niveau 2 tot HBO en WO geschoold), wat het 
interessant maakt om mee samen te werken. 
 

Wat is de meerwaarde van de verschillende Partners? 
Als ROC zoek je voor docenten en studenten aansluiting bij moderne technieken en 
processen in het bedrijfsveld. Dat betekent dat bedrijven voorlopers moeten zijn, innovators, 
en altijd op zoek naar verbetering van de techniek en productieprocessen en actief werken 
aan professionalisering van het personeelsbestand. Een bedrijf moet ook voldoende groot 
zijn om de diverse functies in huis te hebben en om procedures in voldoende omvang en 
frequentie te kunnen doorlopen.  
 

Cofely is zo’n toonaangevend internationaal installatiebedrijf, 
het bedrijf heeft verschillende geledingen en vestigingen die op 
de technische deelgebieden energy, infra, utiliteit en service 
excelleren. Het volgen of integreren van innovaties op het 
gebied van duurzaamheid, gebouwautomatisering, 
energieregelingen, noodstroomvoorzieningen en 
verkeersstroombesturingen is belangrijk om het programma van 
de afdeling elektrotechniek actueel te houden. Cofely is een 

multidisciplinair bedrijf dat het gehele techniekspectrum en projectmanagement omvat 
waardoor de verbindingen tussen de disciplines en de projectorganisatiestructuur in de 
verbindende leerarchitectuur betrokken kunnen worden.  
 

Tata Steel is een hyper modern staalbedrijf, de productie plant 
(eng) in IJmuiden bestaat uit een twintigtal hoogwaardige 
fabrieken en afdelingen die gespecialiseerd zijn in het 
fabriceren van hoogwaardige staalsoorten.  
De installaties hebben een hoge graad van automatisering die 
soms extreem en vooruitstrevend zijn, maar er zijn ook 

                                                
2 http://www.leerwerkenindetechniek.nl  



installatiedelen die stammen uit 1950 uit het Amerikaanse Marshallplan (George C, 
Marshall Foundation, 2000). Die diversiteit maakt dat elke docent en student zich kan 
wentelen in efficiënte techniek en werkprocessen gericht op de hoogste productie tegen de 
laagste prijs.  
Is Cofely vooral sterk in ontwerp en aanleg, bij Tata Steel staan optimalisatie van 
technische- en onderhoudssystemen naast de verticale en horizontale verbindingen in het 
fabrieksmanagement (productie vs. technische ondersteuning) hoog in het vaandel.   
 

Bij Nuon gaat het om distributie en voorspelbare 
betrouwbaarheid, wie wil zonder stroom komen te 
zitten? De ontwikkelingen in dat bedrijf gaan over 

decentraliseren van energieopwekking en in het contact is vooral aandacht voor de midden 
spanningen. (tot 1000V is laagspanning en boven 10.000V is hoogspanning). Op dit moment 
is die kennis vrijwel niet in het onderwijs vertegenwoordigd en heeft daar nooit deel van 
uitgemaakt, maar door de decentralisatie van de opwekking (o.a. windmolens) krijgen steeds 
meer mbo studenten daar mee te maken en moet het een plaats krijgen in het curriculum.  
De drie bedrijven Cofely, Tata en Nuon zijn redelijk representatief voor de andere, eerder 
genoemde bedrijven.  
 

Concurrentie 
Innovaties delen is voor bedrijven niet altijd mogelijk door de soms moordende 
concurrentie. Het is goed dat er naast de verbinding met bedrijven nog een ander soort 
architectuur bestaat dat minder gevoelig is voor concurrentie, het landelijk platform 
InduTeq3. InduTeq is een landelijk platform voor docenten dat in samenwerking met het 
kenniscentrum Kenteq4 wordt gerund. Induteq richt zich vooral op ontwikkelaars en 
leveranciers van systemen en 
apparaten. Tijdens de bijeenkomsten 
die verdeeld zijn in workshops en 
lezingen worden docenten vertrouwd 
gemaakt met ‘state of the art’ 
producten, die klaar zijn voor de 
markt. Deze bedrijven zijn zich 
bewust van de merk verspreidende rol 
van het mbo en investeren kennis en 
(les)materiaal zodat de studenten 
bekend raken met de apparatuur. De 
bedrijven gokken dat de aspirant 
engineers, die eenmaal bekend zijn 
met de apparatuur, deze sneller zullen 
inzetten in de beroepspraktijk. 
Onbekend maakt onbemind wordt hier omgebogen naar bekend met, en als je wat nodig hebt 
zoals kennis, producten of ondersteuning kun je het krijgen. Door deze aanpak lopen 
docenten soms zelfs voor op het bedrijfsleven wat betreft kennis van nieuwe technologie. 
Voorbeelden daarvan zijn domoticasystemen en LED technologie. Afgelopen jaren heb ik 

                                                
3 www.induteq.nl Stichting Introductie Nieuwe Technologie (InduTeq) bestaat uit een 
vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs. De q komt van kenteq 
4 Kenteq = kennis en adviescentrum voor technisch vakmanschap (metaal, 
installatietechniek en elektrotechniek) www.kenteq.nl  

Fig. 1 Website InduTeq 



samen met mijn collega’s dankbaar gebruik gemaakt van InduTeq-trainingen om te 
onderzoeken of en hoe (daar wordt expliciet aandacht aan besteed in woord en in daad) 
nieuwe technologie kan worden ingezet in het onderwijspakket. Wat ook bijdraagt aan het 
succes van Induteq is het contact met de docenten van andere ROC’s. 

Waarom deze prioriteiten van vakgebieden en innovaties? 
De jongste generatie docenten heeft weinig bedrijfservaring en is zich vaak niet bewust van 
de complexiteit van processen in een bedrijf. Oudere docenten hebben verouderde 
bedrijfservaring en moeten bijgeschoold worden in de moderne processen en mogelijkheden. 
In het mbo niveau vier leiden we studenten op voor het middenkader in de engineering. 
Deze laag acteert midden in het installatieontwerp, zij geven adviezen en moeten keuzes 
maken (verantwoorden) waarom apparaten wel of niet in de installatie zou moeten worden 
opgenomen. Zij geven vorm aan onderhoudsprogramma’s en moeten materiaal en middelen 
inzetten. In de opleiding moeten de studenten een adequate voorbereiding krijgen om zich in 
de verschillende bedrijven als junior engineer te kunnen tonen. Het is daarom van belang 
voldoende interactie te hebben met bedrijven en kennis te hebben van de software pakketten 
die de engineer ondersteunen (o.a. ontwerpen, tekenen, programmeren en calculeren). Om 
zodoende inzicht te krijgen welke procedures daarin een rolspelen en hoe interdisciplinaire 
samenwerking tot stand komt en verloopt. Onderhoudsprocedures en de bijbehorende 
strategie zijn in bedrijven als Cofely en Tata tot kunst verheven en daardoor een boeiend 
onderwerp, niet in de laatste plaats omdat onderhoud in de huidige kerntaken expliciet 
genoemd wordt. 

Wie? 
Zoals vooraf is aangegeven zijn er met de genoemde bedrijven intensieve contacten, in de 
afgelopen 3 maanden ben ik zelf ondanks mijn studie, zo’n 40 uur actief geweest binnen de 
elektrotechnische afdelingen van Tata Steel. Mede door de dikwijls complexe opdrachten 
die tijdens de bpv worden gedaan op tal van terreinen (techniek, management, enginering, 
administratie & werkvoorbereiding) ontstaat een vruchtbare samenwerking en 
kennisuitwisseling van mogelijkheden en werkterreinen. Het contact is direct, wat betreft de 
pvb is dat formeel maar het contact daarnaast is informeel te noemen, waardoor er op een 
prettige wijze wordt samengewerkt, excursies afgesproken en nagedacht wordt hoe 
specifieke kennis met de opleiding kan worden gedeeld. Dat proces is afhankelijk van de 
betrokken docent, zijn interesse en kennis van het domein zijn daarvoor van 
doorslaggevende betekenis.  

Hoe kan worden bijgedragen? 
Er zijn in de relatie bedrijfsleven-docent vier verschillende lagen te noemen:  

 Student – Docent,  
 Docent- docent,  
 Docent- praktijkbegeleider,  
 Arbeidsomgeving- Docent 

Student- Docent: De student kun je beschouwen als bedrijfsonderzoeker voor de docent. Als 
bpv begeleider lees je in verslagen van studenten de gangbare technieken en 
bedrijfsprocessen. Als docent kun je dit instrument uitgebreid inzetten als de student daar 
net zoveel voordeel van heeft. (Verkenningscommissie MBO Techniek, 2012) 
Docent-Docent: Als pvb beoordelaar neem je in de regel een tweede docent mee om de 
objectiviteit en de standaard te waarborgen, deze methodiek geeft een ervaren docent in het 
domein de mogelijkheid om praktijkkennis te expliciteren naar een (domein)onervaren 
docent zodat er sprake kan zijn van verschillende soorten kennistransfer (Verdonschot, 
2012). In de elektrotechniek en werktuigbouw techniek worden alle kerntaken en 



werkprocessen in de beroepspraktijk afgenomen in reële klussen met echte opdrachtgevers. 
De studenten doorlopen in een pvb een volledige procescyclus (gemiddeld 1 tot 3 maanden) 
en die komen tijdens het eindgesprek uitvoerig aan bod aan de hand van het leerbewijs.  
Praktijkbegeleider-Docent: Tijdens contacten met de praktijkbegeleider (bpv bezoek, pvb 
eindgesprek) heeft een docent de uitgelezen mogelijkheid om de interactie met de 
praktijkbegeleider te maximaliseren door gericht te vragen naar nieuwe technieken en 
processen. Die interactie kan de vorm aannemen van een training. 
 
Arbeidsomgeving-Docent: Docenten leren in en van de beroepspraktijk. Deze relatie komt 
nog veel te weinig aan bod naar mijn smaak. Voor de jonge docent een kan het een 
‘krachtige leeromgeving’ (De Bruin, et al., 2005) zijn maar ook de oudgedienden kunnen 
nieuw elan verzamelen. De verkenningscommissie mbo techniek(2012) stelt als target dat 
minimaal twee op de vijf docenten in het mbo een duobaan zouden moeten hebben. 
Duobaandocenten werken zowel op het ROC als in het relevante werkveld. Daarnaast geeft 
de commissie aan dat elke docent minimaal drie weken stage lopen in een voor de opleiding 
relevant werkveld. Zelf zie ik stages als een zwakke leervorm omdat een drie weken stagiair 
voor een bedrijfsteam lastig is in te zetten en stagiaires nauwelijks verantwoording kunnen 
dragen. Mijn voorkeur gaat uit naar een duobaan waardoor je ook in het werkveld 
verantwoording draagt en onderdeel bent van het werkproces en geen kijker.  
De haalbaarheid van duobanen is kijkend naar de toekomst groot. Komende jaren bieden 
een prima kans dergelijke duobanen van de grond af te tillen. De verkenningscommissie 
MBO techniek becijferde een instroom tekort van 150.000 technisch geschoolde 
werknemers. Docenten bij Novacollege techniek zijn allemaal HBO geschoold en in het 
geval van een duobaan moet daarbij 
worden aangesloten. Op dit moment zijn 
de initiatieven met de samenwerkende 
bedrijven vooral gericht op studenten. 
Stichting Leer werken in de techniek 
bijvoorbeeld, die naast het werkveld 
elektrotechniek (Etech) ook de 
werkvelden werktuigbouwkunde 
(Mtech) en algemene operationele 
techniek (AOT) bestrijkt, denkt keihard 
mee over de instroom en bijbehorende 
beroepskeuze problematiek. Op dit 
moment wordt er hard gewerkt aan 
moderne technische opleidingen in de 
geest van vijf brede technologieopleidingen. Die ontwikkeling is nog in de verkenningsfase 
maar biedt zeker kansen om in de keuzeproblematiek tussen VO en MBO en later HBO 
stappen te maken.  
 
Door met deze organisatie ook de focus te richten op de duobanen neemt de overlevingskans 
voor het technisch onderwijs toe. Technisch onderwijs is voor een ROC duur met een 
relatief klein aantal studenten zelfs kostbaar en veel opleidingen zouden komende jaren 
kunnen sneuvelen door geldgebrek. Door docenten te delen met het bedrijfsleven lopen de 
kosten terug en krijgt de samenwerking ROC-bedrijfsleven een boost. 
 

Noodzaak tot samenwerking en optimale aansluiting op de beroepspraktijk. 
De bijzonder magere instroom van techniek en bèta studenten baart diverse organisaties 
zorgen. De maakindustrie is van levensbelang voor de Nederlandse welvaart. Die welvaart 

Fig. 2 Wervingsactiviteiten robotica op de beroepenoriëntatiemarkt van het 
Novacollege  

Bron:www.leerwerkenindetechniek.nl/LWidT/index.php/actueel?id=26 



bestaat dankzij de beschikbaarheid en inzet van professionele vakkrachten. Het belang van 
bèta en techniek voor de welvaart wordt groter als wordt meegenomen dat elke technische 
baan 1,5 additionele baan genereert aldus de Verkenningscommissie MBO Techniek (2012). 
De ministeries betrokken bij werkgelegenheid, onderwijs, sociale zaken en landbouw en 
innovatie en het kabinet hebben in 2011 negen topsectoren benoemd en daar 
innovatiecontracten aan gekoppeld (Verhagen, 2011). Binnen deze topsectoren zijn 
topteams5 geformeerd die inhoud moeten geven aan de innovatiecontracten van de topsector. 
Het topteam waarin onderzoekers, ondernemers en de overheid samenwerken is gevraagd 
adviezen te geven om te komen tot speerpunten, zie de kabinetsreactie in de bijlage van de 
brief aan de tweede kamer (Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, 2012). Het 
eerste speerpunt handelt onder meer over professionalisering van docenten met de focus op 
pedagogiek en didaktiek maar ook op actuele vakkennis. Het tweede speerpunt ondersteund 
die professionaliseringsgedachte door continue afstemming onderwijs- arbeidsmarkt te 
vragen. Het doel is de technische opleidingen optimaal op de beroepspraktijk aan te laten 
sluiten en de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen te versterken. Die 
versterkte samenwerking moet leiden tot aantrekkelijk techniekonderwijs zodat meer (de 
ambitie van het kabinet is 4 op de 10) studenten de techniek in gaan en daar ook werkzaam 
in blijven. 
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