PIE-zien

Editie: najaar 2020

Voorwoord

Vandaag wil ik twee onderwerpen onder de aandacht brengen, welke totaal niet met elkaar te
vergelijken zijn: onze gezondheid en de visie op de “nieuwe leerweg”. Toch wil ik er aandacht
aan besteden, niet om met antwoorden te komen maar om enkele gedachten bij je neer te
leggen.
Nieuwe leerweg
In december 2020 worden de pilots van de
“nieuwe leerweg” toegewezen en wordt er
geloot onder de ruim 300 aanmeldingen. De
huidige profielvakken zijn sterk
ondervertegenwoordigd bij de toewijzing. Hier is
bewust voor gekozen door de overheid. Op
mijn vraag aan een beleidsmaker van OCW
waarom dit zo is gedaan, kreeg ik het antwoord:
“Jullie (lees: techniek) hebben meer dan een
evenredig aandeel gekregen bij de pilots als je
kijkt naar de leerlingen in de GL-opleidingen”.
Jammer dat dit de toekomstvisie is die moet
leiden naar een nieuw onderwijsconcept waar
veel van onze leerlingen gebruik van maken. In
Sterk Techniek Onderwijs hebben we
geconcludeerd dat er een enorme behoefte is
aan technisch geschoolde mensen en dat we
dit niet terug zien in de huidige opleidingen en
dat we daar op gaan inzetten. Geldt deze
constatering niet voor de “nieuwe leerweg”?
Natuurlijk zeggen pilots niet alles, maar ze
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kunnen een manier zijn om nieuwe concepten
te ontwikkelen voor de toekomst. Een toekomst
die er anders zal uitzien, met andere accenten
en waarbij techniek en duurzaamheid voor veel
werkgelegenheid zullen zorgen!
De “Verlichting” hebben we lang achter ons
gelaten maar de geest waart nog wel rond. De
term “Alles voor het volk maar niets door het
volk” is bijna toepasbaar op de ontwikkelingen
van de “nieuwe leerweg”. Wel zijn er veel
groepen betrokken en gehoord maar de
geluiden zijn onvoldoende terug te vinden in de
uitwerkingen. De platforms zijn niet betrokken,
het SPV wordt onvoldoende gehoord, het
bedrijfsleven levert een marginale bijdrage en
docenten hebben onvoldoende invloed op
nieuwe programma’s. Een gemiste kans? Of een
inschattingsfout? Of een nieuwe trend?
Als het niet lukt zoals het moet…
Vorige maand hadden we onze landelijke
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studiedag ExPIErience en, gezien de
omstandigheden, kunnen we spreken van een
succes. Op 9 locaties zijn PIE-docenten met
elkaar, en op anderhalve meter afstand, in
gesprek geweest over het onderwijs. Onze
minister, Arie Slob, verzorgde een korte inleiding
waarna er enkele webinars volgden met daarna
een programma op locatie. Als we een jaar
geleden dit zo hadden gepland, was het de
vraag of we dit succesvol hadden gevonden! En
zo laat corona de betrekkelijkheid van alles zien!
Een terugblik op ExPIErience lees je uitgebreid
terug in dit magazine.
Momenteel zijn er op ongeveer de helft van de
scholen leerlingen en medewerkers die besmet
zijn met het coronavirus en toch bieden we
onze programma’s, gezien de omstandigheden,
nog redelijk aan. Dit is een enorme prestatie!
Maar is het genoeg voor onze leerlingen? En
lopen wij en onze collega’s niet te veel risico?
En wat zijn de gevolgen voor de aansluitingen

met het vervolgonderwijs? De centrale examens
in 2019-2020 zijn aangepast aan de
omstandigheden van toen. Wat gaat er
gebeuren nu we al vroeg in de “tweede golf” zijn
terechtgekomen? Kunnen we misschien beter
de examentijd besteden aan de voorbereiding
van de leerlingen op het vervolgonderwijs?
Kortom, veel vragen en (nog) weinig
antwoorden. En toch zullen we deze
antwoorden zelf moeten maken. Zoals ook
sommige van onze leerlingen de antwoorden
maken in de uitvoering van hun opdrachten.
Een mooi voorbeeld hiervan lees je in het
interview met 2 kanjers van leerlingen.
Let goed op je gezondheid en succes met jullie
werk!
Adriaan de Graaff
Voorzitter Platform PIE
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Terugblik op ExPIErience 2020

“ExPIErience uitgevoerd naar
de mogelijkheden in coronatijd”
Bij de pakken neerzitten is er bij Platform PIE niet bij. De jaarlijkse professionaliseringsdag voor
PIE-docenten is elk jaar weer een dynamische dag waarop docenten contacten leggen met het
bedrijfsleven, kennis en ervaring opdoen bij de workshops én met elkaar in gesprek gaan over
de eigen ervaringen en gewoon even gezellig bijpraten met collega’s die ze 1x per jaar zien.
Door: Eric Raanhuis
Dit jaar was alles anders. Corona zorgde ervoor dat het platform het gebruikelijke programma
aanpaste naar een werkbare, veilige en interessante hybride bijeenkomst. Landelijk coördinator Eric
Raanhuis blikt terug:

Voorbereiden
Zoals altijd beginnen de eerste voorbereidingen op een nieuwe ExPIErience ruim een jaar vooraf
met het vaststellen van de datum en daarna de locatie. Dus ja, de datum voor ExPIErience 2021
staat al vast: ook nu weer de 3e donderdag van september: 16 september 2021.
Na een succesvolle ExPIErience 2019 in Hardenberg met als spreker Daan Roosegaarde, hadden wij
de intentie om editie 2020 in een ander deel van Nederland te organiseren. Na afweging van diverse
locaties is de keuze gevallen op het Van Vredenburch College in Rijswijk.
Na de zomervakantie begint het actualiseren van het draaiboek. Al snel ontstond het idee om
minister Arie Slob als gastspreker uit te nodigen, de locatie in Rijswijk is immers in de nabijheid van
zijn ministerie en hij is reeds bekend met ons platform door de Slobcasts die hij voerde met
regiocoördinator Janeke van der Ende en met mij als landelijk coördinator van Platform PIE.
Tevens starten we dan met het bedenken van het thema, het benaderen van exposanten voor een
interessante informatiemarkt waarop het nieuwe aanbod voor het vmbo te vinden is, en het invullen
van mogelijke workshops over zowel techniek als didactiek. Daarvoor bezoeken wij dan
verschillende technische en onderwijsbeurzen en leggen door het jaar heen al de nodige
contacten. Natuurlijk worden ook ideeën en opmerkingen vanuit de regiobijeenkomsten
meegenomen in de voorbereiding van deze dag.
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“ExPIErience uitgevoerd naar
de mogelijkheden in coronatijd”
En dan staat in één keer alles stil…
… corona bracht een hoop onduidelijkheid. Kan ExPIErience 2020 doorgaan en hoe is de situatie in
september 2020? Ondertussen is iedereen in het platform druk bezig in de nieuwe coronarealiteit,
deelnemen aan overlegstructuren die ontstonden door COVID19. Daarnaast belangenbehartiging
voor het profiel PIE en vragen vanuit het werkveld, docenten, ministerie, SPV en anderen te
beantwoorden. Kortom, een hectische en roerige tijd en in mei werd besloten om ExPIErience 2020
niet in de gebruikelijke vorm te laten plaatsvinden. “Handelen naar de mogelijkheden die er wel zijn
met veiligheid voor deelnemers en de gastlocaties voorop”, was de opdracht van het bestuur.
Docenten hadden ondertussen hard gewerkt om op afstand theorieles te geven en hierin hun weg
weten te vinden. Ook een voor ons nieuw fenomeen, webinars, werd snel opgepakt en
gemeengoed. Dus toen hebben we meteen het idee opgepakt om de mogelijkheid van een
webinar te onderzoeken, maar dan net even anders. ExPIErience in een hybride vorm gieten: deels
een landelijk, plenair programma dat digitaal gestreamd wordt en dat gezamenlijk in kleine groepen
bekeken kan worden, en deels een fysieke ontmoeting met collega’s van verschillende scholen
maar wel met een landelijke ExPIErience uitstraling. De fysieke ontmoeting vond plaats in de 9
regio’s die Platform PIE rijk is.
Een leuke klus…
Zeker de technische inrichting van het webinar, dat voor ons onbekend terrein was, was een leuke
maar behoorlijke klus. Met de technische ondersteuning van Platform talent voor technologie
(PTVT), hebben wij in juni de verdere voorbereidingen getroffen voor de webinars. Daarnaast waren
er meteen meerdere bedrijven bereid om op korte termijn, deels nog in de zomervakantie, een
webinar te verzorgen welke op 10 september af moest zijn. Voor hen was dit ook nieuw maar een
mooie kans om de PIE-docenten te bereiken.
Goodiebag…
De overige bedrijven die altijd aanwezig zijn op de ExPIErience-informatiemarkten konden dit keer
niet fysiek aanwezig zijn maar zich wel voor PIE-docenten zichtbaar maken. Zij hadden de
gelegenheid gekregen om te adverteren in PIE-zien en/of wat in de goodiebag te deponeren.

Enthousiasme
Vanuit de regio’s waren de reacties over het algemeen positief

‘Ik vond het een erg leuke dag! ‘, ‘Het was fijn elkaar live te zien’. ‘Er is
een hoop informatie uitgewisseld tussen de docenten’, ‘de bonbons en
goodiebags waren top’. ‘De webinars mogen wel iets sprankelender’
dit heeft onze aandacht en hier gaan we mee aan de slag.
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“ExPIErience uitgevoerd naar
de mogelijkheden in coronatijd”
Flexibele minister…
Ook de minister Arie Slob paste zijn programma voor ons aan en bracht op 14 september 2020 een
werkbezoek aan het Van Vredenburch College in Rijswijk als gast van ons platform. Hier mochten
wij in gesprek gaan met hem over actuele zaken en vragen stellen die vanuit de regio’s waren
opgehaald.

Dank aan Janeke, Wendy en Rieke die onder grote tijdsdruk tot dit fantastische resultaat zijn
gekomen.

En dan is het zover…
De inzet van alle betrokkenen heeft geresulteerd in een ExPIErience-middag waar we trots op zijn
en dat we deze in een korte tijd hebben neer gezet. En het idee van een hybride bijeenkomst is
inmiddels ook al gekopieerd. Alles wat je doet, en zeker als het de eerst keer is en onder tijdsdruk
staat, kent verbeterpunten en deze pakken wij dan ook op. Toch hopen wij dat wij jullie op de derde
donderdag van september 2021 (16 september 2021) weer allemaal fysiek mogen ontmoeten.
Aan de slag met de reacties van PIE-docenten…
De webinars werden afgewisseld met de Mentimeter om zo iedereen interactief te betrekken. De
antwoorden op de hierin gestelde vragen werden live teruggekoppeld naar de deelnemers. Een
opvallende was de vraag van Wij Techniek over het ontwikkelen en uitvoeren van de doorlopende
leerlijn:
Bijna iedereen gaf aan dat er behoefte is aan ondersteuning vanuit het bedrijfsleven. Als platform
gaan wij hiervoor nog nadrukkelijker voor pleiten bij de verschillende brancheverenigingen en
scholingsfondsen. Binnen de verschillende STO-programma’s heeft dit onderwerp ook een
prominente plek.

Terugblik op ExPIErience 2020

“ExPIErience uitgevoerd naar
de mogelijkheden in coronatijd”

Over de schoolexamenbank in nieuwe vorm door Woots werd positief op gereageerd. Het blijkt
Woots ook voorziet in een behoefte door de schoolexamenbank eigentijds en met invloed van de
docenten verder te ontwikkelen. Als platform volgen wij dit met interesse en ondersteunen dit
initiatief.
Arie Slob was voorafgaand aan het werkbezoek al erg enthousiast over de creatieve invulling van
onze landelijke dag, deels digitaal en deels fysiek in kleine groepen, ‘coronaproof’ te organiseren.
Ook na het werkbezoek stak hij zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken.

Bekijk de aftermovie ExPIErience:

Kanjers
van leerlingen
- Naam school: CSG Het Noordik, locatie C. van Renneslaan Almelo
- Naam leerlingen: Rogier en Niels
- Leeftijd: beide 15 jaar
- Opleiding die gevolgd wordt: Vmbo KB, met beroepsrichting PIE
Waarom zijn jullie voor dit interview gevraagd?
Onze school heeft dit jaar Slimme Technologie als extra keuzevak toegevoegd. Hier zijn we mee
gestart door eerst kennis te krijgen van programmeerbare logica: Arduino. Toen we verschillende
projecten gemaakt hadden en bezig waren met het aansluiten en werkend maken van een ultrasone
sensor (waarmee je afstand tot een object kunt meten), kwamen we samen met de docenten op
het idee om een docentschild te ontwikkelen die 1,5 meter afstand meet en aan geeft.
Vertel eens wat jullie precies gemaakt hebben…
We hebben samen de Coroni1.5 ontwikkeld en dat hebben we gedaan voor het keuzedeel: Slimme
Technologie.
We hebben een schild ontworpen dat ervoor moet zorgen dat leerlingen de 1.5 meter afstand tot de
docent bewaren. De naam van het schild is: Coroni1.5. Dit staat voor:
• Co  Corona/covid19
• Ro  Rogier
• Ni  Niels
• 1.5 = 1,5 meter.
Concept beschrijving:
• de docent draagt een schild;
• hierop zitten 2 sensoren (voor en achter) die
afstand kunnen meten;
• komt een persoon te dichtbij, <1,5 meter, dan
gaan er lampjes branden.
Hiernaast een concept schets die in het begin
gemaakt is:

Kanjers
van leerlingen
Welke belangrijke handelingen hebben jullie verricht?
We hebben verschillende handelingen verricht:
1. Programmeren van de Arduino:
We hebben software gebruikt van internet om
2 ultrasone sensoren werkend te krijgen op de
Arduino. We hebben eerst alles getest binnen
www.tinkercad.com. Hier kun je zelf Arduino
simuleren en testen of het werkt.

2. Aansluiten:
Daarna hebben we alles
aangesloten op de Arduino zelf: de
sensoren en lampjes. En de
software op de Arduino geüpload
en het werkt!

3. Tekenen in SolidWorks en 3D printen:
Alles moest in een heuptasje gemonteerd
worden en daarvoor hebben we 2 bakjes in
SolidWorks ontworpen en geprint ter
bescherming van de elektronica. In de bakjes
moesten de volgende onderdelen passen:
Arduino, een powerbank voor de voeding, de
ultrasone sensoren en aansluitdraden.

Kanjers
van leerlingen

4. Solderen:
Enkele onderdelen moesten
we solderen:
5. Alles in heuptasje bouwen:
We hebben 2 heuptasjes aan
1 riem gemaakt waar alles in
moest en waar de LED
lampjes aan de buiten kant
zichtbaar moeten zijn:

6. Het eindresultaat is super
en het werkt ook goed!

Kanjers
van leerlingen
En natuurlijk testen bij de docent:

Welke machines/apparatuur/software/gereedschap heb je hiervoor gebruikt?
Computer voor: tinkercad en SolidWorks, daarnaast soldeerbout, 3D printer, boormachine,
lijmpistool, schroevendraaiers, striptang, kniptang.
Welke veiligheidsmaatregelen heb je moeten nemen tijdens deze klus?
Afzuiging voor het solderen en spuitverf.

Meer informatie:
Erwin Geerdink, Docent PIE Het Noordik, e.geerdink@noordik.nl, 06-83446452

Edo Regtop van Gastlessen, zó Geregeld:

“Het motiveert me om leerlingen
enthousiast te zien raken van techniek
en technologie“
De livestream tijdens ExPIErience 2020 kwam mede tot stand door ondersteuning van Edo
Regtop van Gastlessen, zó Geregeld. Edo zorgde voor de techniek achter de schermen en
praatte de verschillende webinars aan elkaar. Tijd voor een interview om Edo beter te leren
kennen en wat zijn drijfveren zijn.
Door: Eric Raanhuis

Wie is Edo Regtop?
Mijn naam is Edo Regtop, werkzaam voor Platform Talent voor Technologie.
Welke link heb jij met het onderwijs, of is het toeval dat jij voor een onderwijsondersteunend
platform werkzaam bent?
Na de middelbare school ben ik in aanraking gekomen met PAL, een programma waarbij scholen
een persoonlijk assistent konden aanstellen voor een leraar. De school in kwestie zette mij in als
invaldocent. Dat heeft mijn interesse gewekt voor het onderwijs. Na een kleine omweg kwam ik in
2016 terecht bij Platform Bèta Techniek en mocht ik mij bezighouden met M-Tech, een
stimuleringsprogramma voor technologie op de theoretische leerweg. Vervolgens heb ik de vmbombo-netwerken vanuit Toptechniek in bedrijf ondersteund en mag ik mij nu bezighouden met de
ondersteuning van Sterk Techniekonderwijs. In de afgelopen jaren heb ik mij beziggehouden met
het technisch vmbo vanuit verschillende hoeken en hoop dit nog veel jaren te kunnen doen!

Edo Regtop van Gastlessen, zó Geregeld:

“Het motiveert me om leerlingen
enthousiast te zien raken van techniek
en technologie“
Hoe technisch ben jezelf, wat heb jij met techniek?
Ik heb zelf geen technische achtergrond, maar ben altijd wel bezig met technische handelingen en
nieuwe dingen aan te leren. Ik ben een absolute doe-het-zelver en dat gaat wel eens mis, maar ik
leer met iedere fout weer wat bij. Hiernaast ben ik altijd wel bezig met digitale systemen, een klein
beetje programmeren en het visualiseren van data en gegevens. Vanuit deze interesse zijn
bijvoorbeeld ook de regioportretten vanuit Sterk Techniekonderwijs met onderwijs- en
arbeidsmarktgegevens ontstaan.
Wat is de kracht van gastlessenzogeregeld.nl? En welke werkzaamheden verricht jij hiervoor?
Gastlessen, zó Geregeld maakt het makkelijk voor scholen en bedrijven om elkaar in de eigen
omgeving te vinden en laagdrempelig een activiteit te organiseren. Of dit nu gaat om gastlessen,
bedrijfsbezoeken, opdrachten en/of snuffelstages. Je vult je postcode of plaatsnaam in vanuit de
school en het systeem geeft direct een lijst met bedrijven in de omgeving weer die open staan
voor een activiteit. Je kunt nog filteren op vak, profiel en of interessegebied en direct een activiteit
aanvragen. Vervolgens heb je nog de gelegenheid om onder andere een datum, tijd en leervraag af
te stemmen en kan de activiteit plaatsvinden. Ik ben de projectleider van de website en probeer
ervoor te zorgen dat steeds meer scholen en bedrijven de website vinden en er steeds meer gebruik
van gaan maken. In de afgelopen maanden hebben we, vanwege het coronavirus, ons ook gefocust
op het produceren van digitale gastlessen en bedrijfsbezoeken. Juist voor PIE-docenten kunnen de
digitale gastlessen interessant zijn om te gebruiken in de lessen. Er zijn er nu twee gastlessen
gepubliceerd, een gastles over duurzaamheid in de metaalsector en energietransitie in de
installatiesector. De gastlessen zijn te vinden via: www.gastlessenzogeregeld.nl/lesmateriaal-VO.
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Wat motiveert jou in deze baan?
Ik sta iedere dag met veel plezier op om aan de slag te gaan. Of ik nu werkzaam ben in de
ondersteuning van Sterk Techniekonderwijs of aan de slag ben voor Gastlessen, zó Geregeld, elke
dag werken we gezamenlijk aan het beter maken van het vmbo-onderwijs, contextrijk te maken en
of te innoveren. Het motiveert me om leerlingen enthousiast te zien raken van techniek en
technologie en via deze manier iets bij te dragen aan de vorming van deze leerlingen.
Hoe kan het onderwijs volgens jou beter aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen?
Het onderwijs kan beter aansluiten op de belevingswereld van jongeren door aansluiting te zoeken
met de drijfveren en motivaties van jongeren. Daarbij is maatwerk nodig want geen leerling is
hetzelfde. We hebben hier vanuit Platform Talent voor Technologie ook onderzoek naar gedaan in
de vorm van het Beta & Techmentality-model. (https://ptvt.nl/kennisbank/betatechmentality/)
Hiernaast is het bieden van context en laten zien wat de uiteindelijke mogelijkheden en
perspectieven zijn voor de leerlingen van groot belang.
Welk initiatief om te komen tot meer instroom van leerlingen in het onderwijs spreekt jou het
meest aan?
Ik ben altijd groot fan van de zogenaamde verwonderingslokalen, techlabs en hotspots waar
leerlingen vanuit het basisonderwijs, vmbo en eventueel andere onderwijstypen terecht kunnen en
aan de slag gaan met nieuwe technologieën. Een mooi voorbeeld hiervan is de Technology hotspot
KTS in Voorhout.
Hoe denk jij dat het technisch beroepsonderwijs vmbo zich ontwikkelt in de nabije toekomst?
Met de energie en investeringen die we nu gezamenlijk doen in het technisch beroepsonderwijs is
mijn verwachting dat er een update en innovatieslag gemaakt wordt binnen het technisch vmbo.
Daarmee zal het technisch vmbo de leerlingen beter voorbereiden op een toekomst in techniek en
technologie en uitdagender zijn en worden. Mijn verwachting daarbij is ook dat het technisch vmbo
meer-en-meer in de aandacht komt te staan en hopelijk daarbij het imago krijgt dat het verdient in
Nederland.
Wat gaat het Sterk Techniek Onderwijsprogramma betekenen voor het onderwijs in Nederland?
Met Sterk Techniekonderwijs zijn er regionale plannen gemaakt en is er goed gekeken naar het
huidige technische aanbod, kwaliteit van het onderwijs en wat er in de nabije toekomst wordt
gevraagd vanuit de arbeidsmarkt. Met de vele mooie initiatieven die terugkomen binnen STO wordt
er een slag gemaakt om het technisch vmbo innovatiever te organiseren, te updaten en
toekomstbestendig te maken. STO is een noodzakelijke structurele investering in het technisch
vmbo, waarmee het technisch vmbo, ondanks de krimp en teruglopende leerlingenaantallen
blijvend georganiseerd kan worden en mooi technisch onderwijs geboden kan worden aan onze
leerlingen.
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Hoe kunnen wij de impact van Sterk Techniek Onderwijs zo groot mogelijk maken?
Met het uitvoeren van de gemaakte eigen plannen worden de noodzakelijke stappen genomen
binnen het technisch vmbo. Daarbij moeten we niet vergeten dit vanuit de 77 STO-regio’s, vanuit de
eigen scholen, maar ook vanuit de verschillende docenten blijven uit te dragen hoe noodzakelijk
Sterk Techniekonderwijs is en wat het bijdraagt aan het technisch vmbo. Communiceren over de
stappen die gezet worden en het in beeld brengen van de eerste successen van STO zijn daarbij
belangrijk!

Hoe heb jij de samenwerking ervaren met het platform PIE?
De samenwerking met PIE heb ik als prettig ervaren. De voorzitter ken ik al wat langer, maar, in de
voorbereiding van de ExPIErience heb ik kennis kunnen maken met meerdere coördinatoren van
PIE. Samen hebben we met de ExPIErience een mooi resultaat neergezet. Wat fijn is aan de mensen
van PIE is dat ze kritisch zijn, waardoor je samen tot het beste resultaat komt.
Waarom heb jij ja gezegd op de vraag om het platform PIE hierin te ondersteunen?
Vanuit Gastlessen, zó Geregeld had ik al wat ervaring met het geven en organiseren van webinars.
Toen ik van PIE (Adriaan de Graaff) de vraag kreeg of ik hierin kon ondersteunen heb ik hier direct ja
op gezegd. Ik vond het belangrijk dat de ExPIErience door zou gaan en bood vanuit Gastlessen, zó
Geregeld onze hulp aan om dit digitaal te faciliteren.
Welke tools/software zijn ingezet voor deze webinar en hoe moeilijk is het?
Voor het faciliteren van het webinar is gebruik gemaakt van de software van Webinargeek. Het is
een erg gebruiksvriendelijk systeem en heeft mooie mogelijkheden om een webinar goed te
organiseren. Het is een aanrader een webinar wel goed te testen van tevoren. Wij liepen zelf in de
organisatie van de ExPIErience ook tegen wat uitdagingen aan.
Wat zijn de kansen en valkuilen van een webinar?
Een webinar geeft een mooie kans om met de uitdagingen die we nu hebben vanwege het coronavirus toch aan kennisdeling te doen. Een valkuil daarbij is wel een webinar nooit een landelijke
bijeenkomst kan vervangen, maar wel een goede aanvulling kan zijn.
Hoe kijk jij terug op ExPIErience en wat wil jij de docenten nog meegeven?
Ik kijk terug op een mooie en positieve ExPIErience en hoop dat de PIE-docenten er op dezelfde
manier naar kijken.
Gaan wij jou in de toekomst nog vaker tegenkomen?
We blijven in de toekomst nauw samenwerken met Platform PIE en ik verwacht dat we elkaar nog
vaak tegen gaan komen!

Nieuwe Vriend van PIE Techni Science:
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bèta-leerling bent, je hebt altijd
met techniek te maken”
Nieuwe collega’s brengen nieuwe contacten met zich mee. Zo ook onze regiocoördinator Joost
Tax. Hij vertelde over een opbouwende samenwerking tussen zijn school en Techni Science. En
wat zijn we blij dat we die opbouwende samenwerking bij het platform ook ervaren. Tijd voor
een interview tussen Joost en Enrikke Kuijpers, operationeel manager bij Techni Science.
Door: Joost Tax

Enrikke, kun je als eerste iets vertellen over jezelf, wat is je achtergrond, hoe ben je met techniek
in aanraking gekomen?
Over mezelf? Altijd lastig, want met Techni Science hebben jullie niet 1 vriend, maar meteen 10! Ons
hele team zet zich in voor vernieuwingen binnen techniek en bètavakken in het onderwijs. Maar
goed, een klein beetje over mezelf. Ik heb een commerciële achtergrond en ben ruim 15 jaar
geleden in aanraking gekomen met het onderwijs bij mijn vorige werkgever. Toen ik zelf kinderen
kreeg en zag hoe snel zij vertrouwd zijn met nieuwe technologieën en in no time complete
werelden bouwden in Minecraft en programmeerden, viel het kwartje pas echt. Waarom zijn we op
school zo ons best aan het doen om kinderen alles te willen leren, behalve daar waar ze dagelijks
mee bezig zijn? De wereld verandert razendsnel en op school houden we vast aan methodes die
soms wel 20 jaar oud zijn. Dit heeft mijn enthousiasme aangewakkerd om vernieuwing in het
onderwijs te krijgen. Of je nu een alfa- of een bèta-leerling bent, je hebt altijd met techniek te
maken.
Wat doet Techni Science, wat is jullie bedrijfsfilosofie en waar komt jullie naam vandaan?
Het doel van Techni Science is om het onderwijs te helpen met de integratie van de nieuwste
technologische leermiddelen voor de BiNaSk en techniekvakken. Met onze totaaloplossingen voor
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het vo, mbo en hbo bieden wij leerlijnen voor het toekomstbestendig implementeren van de
nieuwe essentiële technologieën zoals digitalisering, programmeren, drones, robotica, AI, AR, VR en
IoT. Allemaal aanvullend op de reeds bestaande bèta- en techniekvakken en lesmethodes en
gebaseerd op een doorlopende leerlijn vanuit het basisonderwijs. Om deze nieuwe manier van
lesgeven goed te implementeren binnen scholen bieden wij naast de leerlijnen, leermiddelen en
curriculum ook trainingen aan om docenten te ondersteunen.
Eigenlijk is onze naam heel eenvoudig, waarbij de Techni voor Techniek staat en Science voor de
Science/bèta vakken.
Wat zijn op dit moment de belangrijkste producten van jullie bedrijf?
Dat vind ik een lastige vraag. Wij zijn eigenlijk meer bezig met het waarom dan met het wat.
Waarom willen de leerlingen “iets” met techniek leren. Wat zijn hun drijfveren, wat houdt ze
geïnteresseerd en hoe kunnen we die interesses omzetten naar iets blijvends wat ook past bij de
visie van de school. Van daaruit kunnen we gaan kijken hoe we dat de leerling willen gaan leren.
Welke didactiek past bij het leerdoel, wat is de doorlopende leerlijn, wat is de rol van de docent
daarin? Allemaal vragen die we ons moeten stellen voordat we producten gaan leveren. Want als
allerlaatste komt pas de wat. Wát hebben we aan materialen nodig om bovenstaande waaróm en
hóe te realiseren. Dat kunnen dus heel uitlopende producten die belangrijk zijn. Door het op deze
manier aan te pakken voorkom je dat producten worden aangeschaft die uiteindelijk alleen uit de
kast komen op een open dag.
Op welke doelgroep richten jullie je en waarom?
Onze doelgroep is het vo. En dan met name de techniek en bèta-docenten en TOA’s omdat zij vaak
de aanjagers zijn binnen vernieuwend onderwijs. Als geen ander weten zij hoe belangrijk de
nieuwste technologieën voor de toekomst zijn. Daarbij verliezen we zeker niet de aansluiting vanuit
het PO uit het oog, maar ook de uitstroom naar mbo en hbo. Dit valt allemaal binnen de
doorlopende leerlijn.
Met welke partners werken jullie veel samen?
Wij werken met veel verschillende partners uit het onderwijs samen. De auteurs van onze
lesmodules zijn altijd onderwijskundigen met een bulk aan ervaring die samenwerken met Uitgeverij
Vertoog die veel expertise op dit gebied heeft. Daarnaast kiezen wij onze leveranciers uit op de
didactische en kwalitatieve waarde. Vernier Datalogging, Makeblock Education, Arduino Education,
Euromex microscopen en veel meer van onze leveranciers hebben zelf een naam binnen het
onderwijs, vaak wereldwijd. Zij hanteren dezelfde filosofie als wij, een product is zoveel meer dan
alleen de hardware.
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Welke toekomstvisie heb je met je bedrijf?
We hebben een inhaalslag te maken. Want de “nieuwe” technologie is helemaal niet nieuw meer.
Wat vandaag bedacht wordt is morgen alweer oud. Dit is iets waar we onze leerlingen op moeten
voorbereiden want in de maatschappij krijgen ze er direct mee te maken. Er is dus nog veel werk te
verzetten binnen het onderwijs. Wij gaan het onderwijs daarbij blijvend helpen om zo ook de
doorlopende leerlijn blijvend te implementeren. Dat doen we niet alleen in Nederland maar ook
Duitsland. Techni Science begint net, maar is nog lang niet klaar. Sterker nog, nieuwe technologie is
nooit klaar. En wij blijven ons daar altijd voor inzetten.
Nu dat we weten wat de toekomstvisie van Techni Science is; hoe ziet Techni Science er over 5
jaar uit en welke rol heb jij dan bij Techni Science?
Over 2 jaar zijn er binnen alle regio’s diverse innovatielabs zoals het lab dat bij RSG Pantarijn in
Wageningen geopend gaat worden. Over 5 jaar heeft iedere school een plek waar alle leerlingen
aan de slag kunnen met de nieuwste technologieën, die altijd geüpdate worden. Techni Science
heeft dan een nog groter team van bevlogen mensen die er samen met het onderwijs voor gaan
zorgen dat leerlingen écht voorbereid worden op hun leven in de werkende maatschappij. Ik hoop
die fijne club dan nog steeds aan te sturen als Algemeen Manager en samen met hen blijvend te
innoveren. We zijn voorlopig nog niet klaar!
Wat je zelf verder nog kwijt wilt?
Nieuwe technologie is niet nieuw meer. Het is
geen toekomstmuziek, het is nu. En het is onze
verantwoordelijkheid dat leerlingen niet nog
verder achter gaan lopen. Het is niet zo
ingewikkeld als je denkt. Leer ze de juiste
vaardigheden en geef ze de juiste tools. Dan
geef je ze een goede basis om hun leven lang
om te gaan met de snelle (technologische)
veranderingen. Wij hopen dat er vele
innovatielabs zoals bij het RSG Pantarijn gaan
komen. Deze plek is een samenkomst van al
deze vaardigheden en tools waar leerlingen van
po tot mbo aan de slag kunnen met nieuwe
technologieën begeleid door enthousiaste en
bevlogen docenten. Daar moeten we samen
voor gaan!

Onderwijsgids:
Hoe kiest u de juiste laser
voor uw school?
Lees welke aspecten een belangrijke rol spelen tijdens
het keuze proces. Klik hier om de gratis gids te lezen.

Op veel middelbare scholen is een
lasergraveer-, snij- en markeermachine een vast
onderdeel in de klas. Met behulp van de
lasermachine worden projecten snel en
gemakkelijk uitgevoerd; denk aan het uitsnijden
van onderdelen voor prototypen uit kunststof of
gedetailleerde designs gegraveerd in hout. Er
zijn veel verschillende typen lasersystemen op
de markt wat het lastig maakt om alle
aanbieders te vergelijken. Wat moet u
overwegen bij het maken van de juiste keuze?
5 basis kenmerken om te overwegen
Om uw zoektocht eenvoudiger te maken, begin
dan bij het begin. Denk aan welke materialen
uw scholieren gaan gebruiken, hoe groot het
werk oppervlak moet zijn, welke laserbron en
wattage er nodig is. Daarnaast is het ook
belangrijk dat de lasermachine compatible is
met AutoCad, Adobe Illustrator of andere
ontwerp software programma’s waar veel mee
gewerkt wordt.
Doorslaggevende factoren
Naast de basis kenmerken en het
gebruikersgemak zijn er een aantal factoren die
doorslaggevend zijn tijdens het keuzeproces:
veiligheid, kwaliteit en levensduur van de
laserbuis. Hier zijn namelijk grote verschillen in
die bij veelvoudig gebruik het succes van de
laser op school bepalen.

Om u een overzicht te geven van de meest
belangrijke informatie over laser graveer- en
-snijmachines in het onderwijs hebben we al die
factoren, inclusief 6 les ideeën gebundeld in 1
gids. Klik hier om de gids te lezen.
Over Epilog Laser
Epilog Laser produceert sinds 1988 professionele
lasergraveer- en -snijmachines in verschillende
formaten en configuraties die ideaal zijn voor
een educatieve omgeving. U bent van harte
welkom in onze demo ruimte om vrijblijvend de
hoge kwaliteit van Epilog Laser te ervaren. Voor
meer informatie, neem dan contact met ons op
via www.epiloglaser.nl of bel 030 760 2998.

Bekijk de praktijkwijzer Wijs meiden op een toekomst in de techniek
in vo en mbo:

Vrouwen in de techniek: hard nodig!
Wij Techniek, het Ontwikkelingsfonds voor de installatiebranche, vroeg aan VHTO, het landelijk
expertisebureau voor meiden/vrouwen en beta/techniek, om een praktijkwijzer te ontwikkelen,
Wijs meiden op een toekomst in de techniek in vo en mbo. Waarom is dat belangrijk en wat kun
je er als PIE-docent mee?

Yvonne Hermkens werkt als projectmanager diversiteit bij Wij Techniek. Waarom is het belangrijk dat
meer meisjes voor een technische opleiding kiezen? Daar zijn verschillende redenen voor, vertelt
Yvonne: “We hebben nu al mensen te kort in de installatiebranche, terwijl het werk alleen maar
meer wordt. We zetten alle zeilen bij om de tekorten op te lossen. Daarbij, jonge mensen moeten
kunnen kiezen wat ze willen worden. Het snijdt geen hout om te zeggen: ‘ook in de zorg hebben
we mensen nodig, laten meisjes daarvoor kiezen’. Meiden zijn even goed in exacte vakken als
jongens, dan moeten ze ook voor een technisch beroep kunnen kiezen.”
Er zijn nog altijd bedrijven waar ze het maar lastig vinden, werken met vrouwen. Of werken met
mensen met een migratieachtergrond. Eigenlijk een beetje gek, zegt Yvonne. “We weten inmiddels
dat een diverse werkvloer goed is voor de sfeer. Bedrijven waar veel vrouwen werken, doen het ook
om die reden soms zelfs beter. Meiden zijn communicatief vaak sterker, dat helpt enorm in het
klantencontact. En klanten zijn ook vaak vrouw, of hebben zelf een migratieachtergrond. Het is
helpend als de monteur ook vrouw is of een migratieachtergrond heeft.”
Doorbreken rolpatronen lastig
Er is dus een sterk kwantitatief maar ook kwalitatief argument om meer meiden voor techniek te
interesseren. Toch kiezen meisjes, maar ook jongeren met een migratieachtergrond, mondjesmaat
voor een technische vmbo-opleiding. Bij havo, vwo en hbo zijn de cijfers iets positiever. Juist bij
vmbo-leerlingen zien we een wat traditioneler keuzepatroon, legt Yvonne uit. “Leerlingen op het
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vmbo moeten al heel vroeg een richting kiezen, dan is de invloed van wat vader en moeder zelf
doen, en dus van rolpatronen, dwingender dan voor kinderen die wat ouder zijn als ze een richting
kiezen.”
Toch zijn ze wel te interesseren door bijvoorbeeld te praten over het vak van de toekomst. Maar
vooral ook in gesprek te laten gaan met technische vakvrouwen die al werken in de techniek. Hen
laten vertellen wat je met techniek kunt bereiken, waar je een bijdrage aan kunt leveren. Yvonne: “Als
je uitlegt dat hun opa en oma zo lang mogelijk samen thuis kunnen blijven wonen met de juiste
technische ondersteuning, vinden ze dat interessant. Het vak is allang geen louter ‘vieze-handenvak’ meer, er is een flinke component ICT. Ook als je goed kunt meedenken met klanten, kunt
luisteren en kunt adviseren, ben je er op je plek.” We moeten meer moeite doen om iedereen zijn of
haar talent te laten ontdekken en niet blindvaren op wat traditionele rolpatronen ons voorschrijven
te kiezen.
Begin op de lagere school met techniek
Yvonne vroeg VHTO mee te denken over een praktijkwijzer Wijs meiden op een toekomst in de
techniek in vo en mbo. Want het begint niet pas bij bedrijven. Op de lagere school moet er al
aandacht zijn voor het interesseren van kinderen in techniek. Dan kiezen meer kinderen, jongens en
meisjes, voor een technische richting. Want meiden blijven motiveren om door te gaan met
techniek, dat is nodig. Yvonne: “Als docenten maar ook beroepskeuze-adviseurs of decanen
bevooroordeeld zijn richting meisjes, is de kans groter dat ze afhaken, dan voor een jongen die niet
gestimuleerd wordt. Rolpatronen zijn heel moeilijk te doorbreken en verwachtingspatronen hebben
een dwingend karakter.”
Wat kun je als afdeling PIE doen?
Aandacht hebben voor de meiden in de klas, is (ook) nodig als ze eenmaal voor techniek hebben
gekozen. Uiteraard moeten ze hetzelfde kunnen én kennen als jongens, benadrukt Yvonne.
“Verwacht echter niet te snel dat dat ene meisje in de klas het wel redt omdat ze zelf voor techniek
heeft gekozen. Zorg bijvoorbeeld voor passende werkkleding in haar maat, inclusief schoenen.
Belangrijk is oog hebben voor verschillen, zonder in dit geval een meisje in een uitzonderingspositie
te plaatsen. Heb aandacht voor een eventueel gebrek aan zelfvertrouwen en het feit dat meiden op
een andere manier leren en dus ook benaderd willen worden. Kom haar tegemoet en laat haar niet
ronddobberen.”
Zorg voor rolmodellen
Wat kun je nog meer doen als school? Zorg als school dat meiden in contact komen met
rolmodellen. VHTO heeft bijvoorbeeld een database met zo’n 2000 technische vakvrouwen die
allemaal werkzaam zijn in de techniek. Laat de meisjes op school met hen speeddaten, zorg ervoor
dat ze kennismaken met een wereld die ze nog niet kennen van huis uit. Zorg ervoor dat technische
vrouwen in de klas komen vertellen over hun werk en draag er zo aan bij dat oude rolpatronen
minder vanzelfsprekend raken.
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Wat kun je doen als PIE-docent in de klas?
Ook voor lesgeven heeft de praktijkwijzer verschillende didactische handvatten. Bijvoorbeeld
variëren in werkvormen. Dat is overigens niet genderspecifiek, vertelt Yvonne ten slotte relativerend.
“Jongens reageren niet per se goed op die ene werkvorm en meisjes niet per se op één andere. Wil
je alle kinderen in de klas interesseren, dan moet je sowieso verschillende leervormen toepassen.”

Praktijkwijzer

Wijs meiden op een
k
toekomst in de technie
in vo en mbo

Praktijkwijzer Wijs meiden op een toekomst in de techniek in vo en mbo
Wil je als school meer meisjes interesseren voor een technisch beroep? Dat is hard nodig.
De praktijkwijzer is bedoeld voor v(mb)o-scholen die de instroom en het behoud van meisjes in
de techniek willen vergroten. Docenten, decanen, mentoren, LOB-medewerkers en
communicatiemedewerkers kunnen er hun voordeel mee doen. De praktijkwijzer is ook
bruikbaar voor projectleiders Sterk Techniekonderwijs (STO). Binnen STO wordt door de
bevordering van regionale samenwerking een impuls gegeven aan aantrekkelijk
techniekonderwijs op het vmbo. Een ideale gelegenheid om ook de instroom van meisjes in de
technische profielen te vergroten. De praktijkwijzer bestaat uit verschillende korte documenten
met daarin handleidingen, praktische suggesties, concrete voorbeelden en handige tips
toegespitst op thema’s die relevant zijn bij de werving en het behoud van meisjes voor techniek.
Je kunt als school direct aan de slag. Je vindt de praktijkwijzer vanaf 29 oktober op de site van
Wij Techniek: www.wij-techniek.nl/praktijkwijzer
Heb je vragen, neem contact op met Yvonne Hermkens y.hermkens@wij-techniek.nl of
informeer bij VHTO naar de mogelijkheden via vhto@vhto.nl.

PUUR ENERGIE - PUUR KWALITEIT - PUUR GEMAK

Onze “GEEN BTW”-actie op de PIE machines
•
•
•
•

EMCO Concept Turn 60
EMCO Concept Turn 105
EMCO Concept Mill 55
EMCO Concept Mill 105

is verlengd tot 18 december 2020.

“GEEN BTW ”
-actie
verlengd!!
EMCO CONCEPT TURN 60

Draaiklare machine, inclusief toebehoren, software
en 2 dagen inbedrijfstelling/instructie.
Nu van € 23.739,00 voor € 19.619,00 inclusief BTW.
Machine afgebeeld inclusief opties.

EMCO CONCEPT TURN 105

Draaiklare machine, inclusief toebehoren, software
en 2 dagen inbedrijfstelling/instructie.
Nu van € 42.199,96 voor € 34.876,00 inclusief BTW.
Machine afgebeeld inclusief opties.

NEEM CONTACT OP VOOR UW IDEALE MACHINE SAMENSTELLING
Terry van Orsouw

Dirk Verloop

verkoop zuid en oost Nederland

verkoop noord en west Nederland

06-20707204

06-52562752

orsouw@ridder.net

verloop@ridder.net

Beste Vriend van PIE, MK Publishing:

“We blijven ons inzetten voor
baanbrekend en inspirerend onderwijs”
MK Publishing zit niet stil. En dat zien we graag: een betrokken en enthousiaste vriend die
samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs hoog in het vaandel heeft staan. Een interview
over doorontwikkelen van eigentijds lesmateriaal tot het ontstaan van MK Educatie.
Door: Hans van der Meer

1. Sinds wanneer bestaat MK Publishing en wat is jullie bedrijfsfilosofie?
De historie van MK Publishing begint in 1982 met de oprichting van Delta Press. Vanaf het eerste
begin werkte Delta Press nauw samen met het bedrijfsleven. Kees Ringnalda, de grondlegger van
MK Publishing, komt na een aantal jaar in dienst als vertegenwoordiger. In 2003 start Kees
Ringnalda zijn eigen uitgeverij: MK Publishing. Vanaf 2020 vormen Kees Ringnalda en Lisette
Arbeider samen de directie van MK Publishing.
Wij blijven ons inzetten voor baanbrekend en inspirerend onderwijs voor iedereen, waarbij de
belangen van leerling, docent en arbeidsmarkt voorop staan.
2. Waarop richten jullie je als uitgever en adviseur in eerste instantie?
In eerste instantie richten wij ons op het verbinden van docenten, leerlingen en de arbeidsmarkt
door middel van ons lesmateriaal. Met deze verbintenis streven we ernaar om een positieve
energie te creëren binnen het onderwijs en een betere aansluiting te ervaren met een
vervolgopleiding en de praktijk. In de vorm van co-creatie werken wij in nauwe samenwerking
met de (pilot)scholen aan de ontwikkeling van uitdagend onderwijs voor leerlingen én docenten.
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3. Wat voor rol speelt sterk techniekonderwijs in jullie ontwikkeling?
Binnen het sterk techniekonderwijs verzorgen we onder andere inspiratiesessies om richting te
geven aan bewegingen. Een voorbeeld: momenteel hebben wij een concreet onderzoek in gang
gezet, voor de opzet van generieke technische vaardigheden in het onderwijs, waardoor er op
een slimme manier, binnen de kaders van de wetgeving, meer ruimte (tijd) is voor de
praktijkcomponenten of bedrijfsbezoeken.
4. Ik heb begrepen dat jullie je als bedrijf dit jaar verder ontwikkeld hebben. Kun je daar iets over
vertellen?
In januari 2020 is MK Educatie opgericht. MK Educatie is een adviesbureau, gericht op het
ontwikkelen van middelen, het geven van workshops en trainingen en het bieden van advies.
Wij streven ernaar om inspirerend en baanbrekend onderwijs te ontwikkelen, waarbij de belangen
van leerlingen, docenten en de arbeidsmarkt centraal staan. Bekijk op www.mkeducatie.nl onze
infographic en animatie waarin onze mogelijkheden worden toegelicht.

5. Naast MK Educatie blijven jullie je leermiddelen leveren. Waarin onderscheiden jullie je ten
opzichte van andere uitgevers?
MK onderscheidt zich door onderwijs in samenwerking/co-creatie met scholen en partners te
ontwikkelen. We willen niet het wiel opnieuw uitvinden, maar bestaande mooie materialen
gebruiken en aan laten sluiten bij uitdagende casussen.
We nemen uitdagende praktische en realistische praktijkopdrachten als uitgangspunt.
Daaraan wordt de theorie ‘gehangen’ die nodig is om bepaalde vaardigheden uit te kunnen
voeren. We maken de theorie waardevol doordat het toepasbaar is in de praktijkopdrachten.
Vanuit deze toegepaste benadering willen we de motivatie van leerlingen en het rendement
verhogen. We willen leerarrangementen mogelijk maken, passend bij de regio, leerlingen en de
school.
Daarnaast zijn wij onderscheidend door het aanbieden van training en workshops voor docenten
van verschillende technische opleidingen. Ook zijn er trainingen te volgen aansluitend bij de
leerlijnen en zijn er implementatietrajecten voor nieuwe gebruikers. Wij ondersteunen en
adviseren docenten waar dat nodig is en zijn zelfs op projectbasis beschikbaar. Om onze doelen
te bereiken werken we nauw samen met scholen, docenten en bedrijven. Een concreet
voorbeeld hiervan is onze samenwerking met Leerwijzer.info sinds 2018. Met Roy van Gortel en
Reyer Zoetelief zijn we in staat geweest om een vliegende start te geven aan de ontwikkeling van
de leerlijn voor VMBO PIE; PIE-Totaal.
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6. Naast de profieldelen moeten scholen ook keuzedelen aanbieden. Kunnen jullie hier ook een
rol in spelen en zo ja hoe?
Onlangs hebben wij een prachtige serie van 8 keuzevakken voor PIE samengesteld waarbij wij de
samenwerking met het bedrijfsleven geïntegreerd hebben om nieuwe technologieën in het
lesmateriaal te verwerken. Een mooi voorbeeld is ons nieuwste keuzevak Slimme technologie.
Wij hebben dit in nauwe samenwerking met House of media ontwikkeld.
Voor PIE hebben wij de volgende keuzevakken hebben wij op dit moment beschikbaar:
1. PIE-Totaal Booglasprocessen (1326)
2. PIE-Totaal Slimme technologie (1334)
3. PIE-Totaal Drinkwater en sanitair (1314)
4. PIE-Totaal Duurzame energie (1327). 5. PIE-Totaal Plaat- en Constructiewerk (1305)
6. PIE-Totaal Woon- en kantoortechnologie (1318)
7. PIE-Totaal Utiliteitsinstallaties (1311)
8. PIE-Totaal Verspaningstechnieken (1317)
Voor het profiel D&P hebben wij de keuzevakken als uitgangspunt genomen en zijn de
profielmodules geïntegreerd in de keuzevakken. De leerling gaat vanuit zijn of haar eigen affiniteit
aan de slag met een onderwerp.
7. Wat voor rol speelt het bedrijfsleven in jullie zienswijze?
Omdat techniek aan snelle ontwikkeling onderhevig is vinden wij dat de samenwerking met het
bedrijfsleven belangrijk is. FLEC Nederland is bijvoorbeeld een bedrijf dat al jaren hardware levert
aan scholen voor PIE-werkplaatsen. Wij zien hen als expert op gebied van werkplaatsinrichting en
veiligheid. Onze veiligheidskaarten worden daarom ontwikkeld dankzij de expertise van FLEC.
8. Welke ontwikkelingen staan ons te wachten met betrekking tot het moderne leren?
We willen PASSEND onderwijs voor alle leerlingen. Onderwijs dat is gericht op de nieuwe
technieken en technologieën. Onderwijs dat inzicht geeft in de toekomstige beroepen en de
onzichtbare beroepen. Maar bovenal onderwijs dat wordt gegeven IN HET BELANG van de
leerlingen. Daarvoor dienen bepaalde randvoorwaarden te worden aangeboden aan een school,
om de ruimte te bieden om een leerling te coachen en begeleiden in zijn ontwikkeltraject. Maar
ook om docenten de benodigde bijscholing te geven op pedagogisch/didactisch en technisch/
technologisch vlak. Daarnaast dienen de samenwerkingen tussen het bedrijfsleven en het
onderwijs duurzaam te worden ingebed in het curriculum. Wij helpen de scholen graag bij het
verkennen van de randvoorwaarden die nodig zijn en het verruimen van de mogelijkheden om
weer lucht en tijd te scheppen, zodat er beweging op gang gebracht kan worden.
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Beste Vriend van PIE, MK Publishing:

“We blijven ons inzetten voor
baanbrekend en inspirerend onderwijs”
9. Wil je zelf nog iets toevoegen aan dit interview?
Wij hechten veel waarde aan samenwerking en verbinding. Naast het inspireren, adviseren en
trainen van docenten, zijn wij ook altijd op zoek naar nieuwe partners en auteurs.
Neem gerust contact op met ons voor vragen, meer informatie of advies!
Lisette Arbeider l.arbeider@mkpublishing.nl
Margarethe Broers m.broers@mkpublishing.nl
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Regiocoördinator Wim Koster:

“Gaaf om informatie met collega’s
te delen”
Als platform zijn we niets zonder onze regiocoördinatoren. Zij zijn een belangrijke spil tussen
onze leden en het platformbestuur. Bovenal zijn zij zelf PIE-docent. Met hun enthousiasme
verdienen onze regiocoördinatoren het om eens in de schijnwerper te staan. Deze keer is dat
Wim Koster, die de regio Gelderland Zuidwest met zijn kennis en ervaring verrijkt.
Door: Hans van der Meer

Op welke school ben je werkzaam?
Ik ben werkzaam op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn, dit is onze
hoofdvestiging, waar leerlingen zitten van C4, Pro, TTO , Vmbo, Havo en Lyceum. De school in
Apeldoorn telt ongeveer 1.600 leerlingen, we hebben 2 nevenvestigingen in Uddel en Rijssen met
elk 500 leerlingen.
Welke opleiding(en) heb je gevolgd of volg je?
Ik ben begonnen op de LTS met de opleiding motorvoertuigen, toen ik daar het diploma ontving
was er weinig werk in deze sector. Daarom heb ik besloten om de opleiding elektrotechniek te gaan
doen, wat destijds mogelijk was in een kopklas van 1 jaar. Daarna naar het mbo de opleiding
elektrotechniek met aansluitend monteur sterkstroominstallaties en technicus sterkstroom
installaties. Na een studiepauze van 2 jaar begonnen met de lerarenopleiding in Zwolle, na deze te
hebben afgerond nog een cursus zonne- en windenergie gevolgd en de cursus LED-expert.
Hoe lang ben je werkzaam in het onderwijs?
Ik ben nu 30 jaar werkzaam in het onderwijs op dezelfde school.

Regiocoördinator Wim Koster:

“Gaaf om informatie met collega’s
te delen”
Waar was je werkzaam en wat voor werk deed je voordat je het onderwijs in ging?
Voordat ik het onderwijs ben ingegaan was ik 7 jaar lang werkzaam bij een installateur, en dan niet
alleen op het gebied van elektra, maar in de breedste zin van het installatiewerk en onderhoud,
bijvoorbeeld onderhoud witgoed, cv-ketels, dakbedekking, sanitair enz.
Hoe ben je ertoe gekomen om in het onderwijs te gaan werken?
Na een periode van ongeveer 6 jaar werkzaam te zijn geweest in de installatiewereld kreeg ik last
van rugklachten met als gevolg dat ik na een jaar gedeeltelijk werd afgekeurd en mijn
werkzaamheden niet meer naar behoren kon doen. Toen heb ik de overstap gemaakt naar het
onderwijs.
Wat maakt jou enthousiast om in deze vorm van onderwijs te werken?
Wat mij enthousiast maakt om in deze vorm van onderwijs te werken is om leerlingen te motiveren
en te enthousiasmeren voor het mooie vak dat wij mogen uitoefenen. Het geeft mij een
supergevoel om een leerling de kennis en de vaardigheden bij te brengen van PIE. Ik vind het wel
eens jammer dat we de leerlingen heel breed opleiden, aan de andere kant biedt dat ook wel weer
kansen.
Welke uitdagingen en mogelijkheden zie jij zitten in “Sterk Techniek Onderwijs”?
Wat ik als een sterk punt zie van STO, is dat we nu eindelijk een keer echt een brug slaan tussen het
bedrijfsleven en school. Veel scholen liepen achter op het werkveld en krijgen nu de kans dit te
repareren. Het volgende dat ik als positief zie is het koppelen van kennis.
Hoe ben je ertoe gekomen om regiocoördinator te worden?
Ik ben vanaf het begin een trouwe bezoeker geweest van de regiovergadering onder leiding van
Cor Verhagen. Ik had toen al het gevoel dat deze vergaderingen inhoud hadden, en dat dit overleg
ook de manier was om informatie uit het werkveld met elkaar te delen. Toen Cor stopte in 2014
heeft hij mij voorgedragen als zijn vervanger. Deze mogelijkheid heb ik met beide handen
aangegrepen. Ik zit nu dicht bij de bron waar de informatie vandaan komt en hoe gaaf is het om dit
met collega’s te delen.
Wat zou je verder nog willen vertellen?
We moeten trots zijn op onze opleiding PIE, en dit duidelijk naar buiten uitdragen. Wel vind ik het
zorgelijk dat docenten PIE schaarser worden. Ik heb ook mijn bedenkingen bij het feit dat je je kunt
laten omscholen tot docent PIE als je een bevoegdheid hebt in een ander vak, zoals bijvoorbeeld
Engels. Naar mijn mening missen deze docenten de kennis vanuit de echte praktijk.

Colofon:
De redactie heeft met zorg deze uitgave van PIE-zien samengesteld. Mochten er onverhoopt
onjuistheden vermeld zijn, gelieve dit te melden bij secretariaat@platform-pie.nl
Redactie van deze uitgave: Hans van der Meer en Yvonne van Beek-van Os, Platform PIE
secretariaat@platform-pie.nl
Eerstvolgende uitgave:
Deadline: 11 maart 2021.
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Lidmaatschap Platform PIE: voor vmbo-scholen met een PIE-afdeling, zie ook
https://platform-pie.nl/lid-worden
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