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Rector Jacques Marsmans van het Elzendaal College in Gennep.
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Extra geld vmbo techniek
komt voor Gennep te laat
Het kabinet wil structureel € 100 mln extra uittrekken
voor techniek op het vmbo. Voor het Elzendaal College
is het mosterd na de maaltijd. De afdeling is al dicht
Ilse Zeemeijer
Gennep
‘Daar stonden de zaagmachines
en werkbanken, buiten onder het
afdak konden leerlingen tegels
leggen. Alles wat je hier ziet, hoorde bij de bouw.’ Rector Jacques
Marsmans wijst naar de vijf kleurige lokalen in de lange hal van
het Limburgse Elzendaal College
die nu voor lessen elektrotechniek, handel en zorg worden gebruikt. ‘Op het hoogtepunt hadden we wel drie metselgroepen.’
Die tijden zijn voorbij, zegt
Marsmans. Vier jaar geleden had
het Elzendaal nog maar drie leerlingen voor bouw. De opleiding
is daarop stopgezet. ‘We konden
het niet betalen’, zegt Marsmans.
‘Nu zijn aannemers boos dat
onze bouwopleiding dicht is omdat ze niet aan personeel kunnen
komen. Maar tijdens de crisis
hebben ze ons niet gesteund.’
Dat het kabinet vandaag bekendmaakt hoe de €100 mln uit
het regeerakkoord voor technische vmbo-opleidingen wordt
verdeeld, maakt voor het Elzendaal College niet meer uit, zegt
Marsmans. ‘Het lijkt indrukwekkend, maar als je dat verdeelt over
alle vmbo-scholen in Nederland,
valt het tegen. Als we de bouwopleiding nu weer moeten openen,
hebben we zo €500.000 nodig.
Daar hebben we met dit extra
geld ook geen ruimte voor.’
Het voorbeeld in Gennep staat

niet op zichzelf. Door de krimp
van de bevolking en de populariteit van de havo komen kleine
vmbo-opleidingen in de knel.
Relatief dure opleidingen waar
veel apparatuur en materiaal voor
nodig zijn, zoals techniek, voelen
dit als eerste. Volgens Stichting
Platform Bètatechniek staan in
totaal 47 vestigingen met een of
meer technische proﬁelen onder
druk. Zij hebben minder dan tien
leerlingen in het derde en vierde
leerjaar. Nog eens 28 vestigingen
hebben helemaal geen techniekleerlingen meer. Het geld van het
kabinet moet voorkomen dat te
veel opleidingen sluiten.
In de regio Gennep krimpt
de bevolking met zo’n 25% à
30%, zegt Marsmans. Leraren
die de vroegere lts hebben meegemaakt, de voorloper van het
Elzendaal College, denken met
weemoed terug aan de zeshonderd leerlingen techniek die door
het gebouw liepen. Nu zijn daar
nog ongeveer honderd jongeren
in vmbo-techniek van over. Van
de vijf vmbo-scholen in de regio
bieden er nog twee techniekopleidingen aan.
Dat het kabinet nu €100 mln

‘Op het hoogtepunt
hadden we wel drie
metselgroepen. Op
het laatst hadden we
nog drie leerlingen’
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vrijmaakt is veel te laat, vinden
ze op het Elzendaal College. Zo
zijn alle vmbo-proﬁelen twee jaar
geleden al vernieuwd. Sindsdien
biedt de school bijvoorbeeld de
richting ‘Produceren, Installeren
en Energie’ aan, waar leerlingen
alles leren over 3D-printen, automatisering, elektro-, metaal- en
installatietechniek.
De vernieuwing heeft de
school naar schatting meer dan
€100.000 gekost, zegt conrector
Eelco Basten, verantwoordelijk
voor de bedrijfsvoering. ‘We
moesten investeren in materiaal,
ruimte, en docenten opleiden.
Maar we hebben er geen cent bij
gekregen. We hebben het extra
geld dus eigenlijk al uitgegeven.’
Ondanks de tekorten in de
bouw en techniek, valt de hulp
van bedrijven tegen, zegt Marsmans. ‘Ik heb altijd veel tijd
gestoken in contacten met het
bedrijfsleven, maar het levert relatief weinig op. Soms krijgen we
materialen of een bon van €500.
Dat is niks.’
De miljoenen euro’s extra voor
technische vmbo-opleidingen
zijn dan misschien mosterd na
de maaltijd, een extra investering
blijft welkom, zegt docent elektrotechniek René Gielens. Trots
haalt hij zijn telefoon uit zijn zak,
waar een groep jongens in overall
als een voetbalteam in het technieklokaal staat opgesteld. ‘Installateurs zijn vakmannen. Gek
doen, doe je maar ergens anders.’

