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Inleiding en doelstellingen: 

Voor u ligt het tweede jaarverslag van de ‘Stichting Vrienden van het Vakcollege 

Techniek Gorinchem – Wijk en Aalburg’. De Stichting is een opleidingspartner in 
de alliantie die het Vakcollege Techniek vormt. Een regionale alliantie van 
Vakcolleges bestaat uit het VMBO, het MBO en het bedrijfsleven.  

 De Stichting heeft als oogmerk de samenwerking tussen het onderwijs en 

het bedrijfsleven te formaliseren en te professionaliseren. Allereerst gaat 
het daarbij om het ondersteunen en mede vorm geven van kwalitatief 
hoogwaardig technisch beroepsonderwijs binnen de participerende 

Vakcolleges Techniek in de regio Gorinchem - Wijk en Aalburg. 
 De Stichting is gesprekspartner over inhoud en vormgeving van het 

onderwijs. Dit om, binnen de kaders van de onderwijswetgeving, de vraag 
vanuit het bedrijfsleven af te stemmen op het onderwijs.  

 De Stichting richt zich op het bevorderen van de instroom in technische 
opleidingen, rekening houdend met de regionale ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt. Ook het verbeteren van de mogelijkheden van de scholen 

om leerlingen op een praktische en eigentijdse manier zowel binnen als 
buiten de school ervaringen te laten opbouwen t.b.v. technische beroepen 

is een belangrijke doelstelling.  
 Tot slot is het verbeteren van het imago van de techniek in de regio een 

aandachtspunt. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting. Het bestuur 

bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en wordt bijgestaan 
door het onderwijs. 

2013 in vogelvlucht: 

2013 was een jaar waarin veel overleg achter de schermen plaatvond. Met name 

het Gilde en het Da Vinci College in Gorinchem zijn op zoek naar een goede 

constructieve samenwerking die voordelen oplevert voor leerlingen en de 

bedrijven. De verwachting is dat in 2014 een ‘vakroute 1 t/m 6’ ontstaat met  

afgestemde didactische en pedagogische leerlijnen.   

Meer vmbo-ers in de techniek: Landelijk is vanaf 2006 het aantal 

techniekleerlingen in het vmbo sterk gedaald. Met dit landelijk beeld in ons 

achterhoofd is het bijzonder om te zien dat in april 2013 het aantal nieuwe 

brugklassers voor het vakcollege Techniek op het Gilde stijgt. Ook bijzonder is 

dat 5 meiden zich inschreven. Op het  Willem van Oranje College blijft het 

leerlingenaantal voor het vakcollege Techniek stabiel.   

Meer mbo-ers in de techniek: Op het Da Vinci College stijgt het aantal 

techniekstudenten met 7%. In Gorinchem is de instroom in de techniek stabiel. 

Start MBO-opleidingen metaal- en elektrotechniek in Wijk en Aalburg:   
Op 1 september starten 10 leerlingen een BBL-opleiding in Wijk en Aalburg. Het 
Willem van Oranje College en het Da Vinci College geven samen inhoud aan het 
onderwijsprogramma.  
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Vernieuwing beroepsgerichte programma’s VMBO: De beroepsgerichte 

programma’s in het vmbo worden vernieuwd. De nieuwe programma’s worden 
eenvoudiger en duidelijker en sluiten straks beter aan op de actualiteit. Daardoor 

worden leerlingen beter voorbereid op hun vervolgopleiding en toekomstige 
beroep. Ruim dertig afdelingsprogramma’s worden in 2017 vervangen door tien 
profielen bestaande uit een profiel en keuzedelen. Deze profielen maken het 

mogelijk onderwijs op maat van de leerling aan te bieden en optimale leerlijnen 
naar het mbo vorm te geven. Bijna vijftig pilotscholen zijn nu bezig van de 

examenprogramma’s onderwijs te maken. Van hun ervaringen kunnen alle 
vmbo-scholen gebruikmaken. Het Gilde is pilotschool voor het profiel Mobiliteit 
en Transport.  

 
Aantal leden: In 2013 is er 1 nieuw bedrijf lid geworden. Op 31 december 2013 

waren er totaal 37 bedrijven ‘vriend’ van de Stichting Vrienden van het 
Vakcollege.  
 

Nieuwsbrief: In november 2013 werd de tweede nieuwsbrief verstuurd.  

 

De financiën:  

Hieronder vindt u een overzicht van de baten en lasten over het boekjaar 2013 
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De toekomst; 2014…………. 
De opleiding van het Vakcollege Techniek is een leerroute binnen het VMBO, het 

MBO en het bedrijfsleven die opleidt tot vakman of vakvrouw in de techniek. De 
opleiding is praktijkgericht en heeft veel aandacht voor zaken als beroepstrots, 

respectvolle relatie tussen docent/leermeester en leerling en de verbintenis met 
het bedrijfsleven. Daarnaast wordt er binnen de leerroute veel aandacht gegeven 

aan algemene beroepscompetenties zoals bijvoorbeeld de „houding naar klanten‟

Jongeren die graag op een actieve manier hun talenten verder willen 

ontwikkelen, zijn in deze opleiding geheel op hun plaats. Door onder andere veel 
praktijklessen biedt deze opleiding kennismaking met de vele aspecten van het 

werken in technische beroepen en bedrijven.  
 
Het bedrijfsleven zit te springen om 

jongeren met gouden handen. Via 
deze opleiding helpt het Vakcollege 

Techniek het bedrijfsleven aan een 
nieuwe generatie vakmensen. Voor de 
aangesloten scholen geldt dat we 

samen sterk staan! Met het bundelen 
van de krachten van partijen kunnen 

we jong technisch talent stimuleren en 
een goede leergang bieden die hen 
voorbereidt op een baan als vakman of 

vakvrouw in de techniek.  
 

Het succes van de Vakcolleges is mede 
te danken aan de samenwerking 
tussen het VMBO, het MBO en het 

bedrijfsleven. Samen werken aan het 
opleiden van technisch talent en aan een betere situatie op de arbeidsmarkt.  

De uitdaging voor de komende jaren is om de strategische positie van het 
Vakcollege-concept in de regio te versterken.  

 

Het bestuur Stichting Vrienden van het Vakcollege Techniek bestaat uit: 
 

De heer H. (Harmen) Akkerman  Wethouder gemeente 

Giessenlanden  

Voorzitter  

De heer J. (Jan) van Wingerden  Algemeen directeur Klimaatservice 

Holland B.V./Staal Gorkum B.V.  

Secretaris  

De heer G. (Gerard) de Gans  Vestigingsdirecteur  

Visscher Peugeot Gorinchem  

Penningmeester  

De heer A. (Aart) de Jong  Directeur Bouwschakel  Bestuurslid bedrijfsleven  

De heer P.C. (Peter) Wemmers  Concern Manager Opleidingen  

IHC Merwede  

Bestuurslid bedrijfsleven  

De heer J. (Jan) Blijenberg Adjunct directeur TIBO-Veen Bestuurslid bedrijfsleven 

De heer C.H. (Henri) van Breugel  Locatiedirecteur  

Gilde Vakcollege Techniek  

Bestuurslid school  

De heer A. (Arie) van Vuuren  Adjunct directeur  

Willem van Oranje College  

Bestuurslid school  

Mevrouw M.(Marleen) Michielsen  Domeinleider Techniek  

Da Vinci College  

Bestuurslid school  
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Het jaarrooster 2013 met de vergaderdata: 
 

26 maart 2013 Vergadering bestuur - Da Vinci College Dordrecht 

19 juni 2013 Vergadering bestuur - Klimaatservice H’veld-G’dam  

9 oktober 2013 Vergadering bestuur - Bouwmensen Zuid Holland Zuid H’veld-G’dam 
 

Het secretariaat van de Stichting werd in 2013 op zeer kundige wijze verzorgd door 

Mevr. Wilma van der Stelt. (www.home-desk.nl). 

 

 

http://www.home-desk.nl/

