
S imon is sinds februari 2018 directeur van het 

Melanchthon Mathenesse aan de Spaanse-

weg in Rotterdam, dat als veelkleurige vmbo- 

school met 350 kleurrijke leerlingen vooral een 

wijkfunctie heeft: “Onze doelgroep zijn kinderen 

uit Delfshaven en Spangen; veel leerlingen lopen 

vanuit hun wijk zo de school in. Het zijn kinderen 

die in een kleine wereld leven, die niet weten wat 

de wereld te bieden heeft en hoe ze zelf daarin de 

goede keuzen kunnen maken. Onze taak is om 

de luiken voor onze kinderen te openen zodat 

ze leren zien wat voor moois er te doen is vanuit 

onze profielen. In 2011 is dit gebouw gepimpt met 

leerpleinen voor onze drie profielen produceren, 

installeren en energie (PIE), horeca, bakkerij en 

recreatie (HBR) en Zorg en Welzijn. We zitten 

middenin een fusie proces, waardoor onze school 

vanaf 2020 groter wordt en we dan ook het profiel 

Media, Vormgeving & ICT kunnen aanbieden. Nu 

blijkt dat vooral techniek alweer aan modernise-

ring toe is, omdat ontwikkelingen snel gaan en we 

nu het nieuwe profiel PIE hebben.” 

DEKKEND EN DUURZAAM
“OCW heeft 100 miljoen beschikbaar gesteld om 

een dekkend en duurzaam aanbod van techniek-

onderwijs te stimuleren, waardoor meer leerlingen 

voor techniekonderwijs kiezen. Daarbij is het de 

bedoeling dat vmbo, mbo en bedrijfsleven meer 

in regio’s gaan samenwerken. Rijnmond telt zeven 

regio’s, waarbij wij in de regio Rotterdam-Noord met 

verschillende scholen en bedrijven samenwerken. 

Aan het einde van het gesprek haalt directeur Simon Baars de socioloog Bowen Paulle aan: “Deze 
kinderen verdienen het beste onderwijs van de beste docenten in de mooiste gebouwen. Om daar 
mooi onderwijs voor te kunnen maken vind ik prachtig, zodat ze leren bewuste keuzen te maken.”
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De vmbo scholen met een hard technisch profiel zijn 

leidend binnen zo’n regio en krijgen een potje geld 

waar ze mooie dingen mee doen, die weer gedeeld 

worden met partners binnen de eigen regio. Er is zo’n 

€ 7,7 miljoen beschikbaar gesteld voor onze regio, 

waarbij van het bedrijfsleven 10% cofinanciering 

wordt verwacht. Het gezamenlijk streven is dat we 

straks in onze regio met zogenaamde hotspots gaan 

werken, voor PIE, MVI en MaT (maritieme techniek). 

Leerlingen die op de harde techniek aanslaan willen 

we vakken gedeeltelijk laten volgen in het mbo, op 

bedrijfsscholen en in het bedrijfsleven. In onze regio 

vind je maritieme techniek vanuit het Scheepvaart en 

Transport College (STC), het Grafisch Lyceum en de 

Van Hogendorpschool die het profiel MVI aanbie-

den. Wij bieden als enige school in Noord het profiel 

PIE aan. Op die verschillende plekken worden dus 

zogenaamde hotspots ontwikkeld en dat zijn state of 

the art voorzieningen voor dat specifieke profiel. Het 

beeld rond techniek is nog vaak dat het vies en zwaar 

werk is dat bovendien slecht betaald wordt. Als je 

verder wilt komen moet je vooral niet voor techniek 

kiezen. Dat is een misvatting; veel werk is schoon en 

biedt prachtige kansen voor gegarandeerde banen. 

Bedrijven uit de regio kloppen hier dagelijks aan 

omdat ze mensen nodig hebben. Daar moeten we 

onze leerlingen wel in meenemen en daarom wil ik 

ook graag dat kinderen vanaf basisscholen al leren 

dat techniek iets is dat normaal in hun wereld is en 

waar ze elke dag mee te maken hebben: de mobiele 

telefoon, domotica in een woning, zonnepanelen  

op het dak.” 

DICHTBIJ EN SEXY
“Techniek is dichtbij en is ook nog eens sexy. Maar 

dan moet je niet meer een techniekhal hebben die de 

oude connotaties nog heeft. En dan moet je ook aan 

meiden laten zien dat het er leuk uitziet. Adri Pijnen-

burg hebben we ingehuurd om onze techniekhal 

te transformeren naar een place to be voor modern 

techniekonderwijs. Op basis van het voorbeeld van 

Stad & Esch in Meppel hebben we een vlekkenplan 

gemaakt, waarbij je van schone en meer creatieve 

techniek naar de meer harde techniek gaat. Zo had-

den we tien jaar geleden een domoticahuisje op het 

plein gebouwd; dat was toen supermodern, maar nu 

alweer verouderd. Nu gaat het onderwijs veel meer 

digitaal, met als basis programmeren. Op ons nieuwe 

plein start een leerling straks met wereldlessen, en 

maakt in een cyclisch programma kennis met de zes 

werelden van Mathenesse, zoals robotica, mode en 

design, ondernemen en EHBO. Daarna leert een leer-

ling via simulaties werken met een plotter, VR-lassen 

of een lasercutter machine. Uiteindelijk ga je echt 

maken en daar heb je natuurlijk een paar draai- en 

frasebanken en een lascabine voor nodig. Willen 

kinderen echt door in lassen dan kan dat in een 

bedrijfshal verderop in Schiedam waar ze een aantal 

dagen gaan lassen en in de praktijk leren wat het is 

om lasser te zijn. Dezelfde ontwikkeling zie je ook bij 

bouwen, wonen en interieur; daar leerde je vroeger 

vooral kozijnen timmeren en muurtjes bouwen. Nu al 

worden kant en klare gevels met robots in de fabriek 

samengesteld, waarbij ik overigens wel hoop dat het 

oude ambacht blijft bestaan, al gaat het maar om het 

restaureren van kerken en mooie gebouwen. Op het 

techniekplein gebeuren straks mooie en interessante 

dingen die voor prachtige beroepen opleiden. We 

gaan onze leerlingen daarmee duidelijk maken dat de 

wereld van Rotterdam op ze zit te wachten.”

Kijk voor meer informatie op melanchthon.nl. 

“De transitie naar modern 
innovatief techniekonderwijs met 
toekomstperspectief”
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