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1. Inleiding en doelstelling van de Stichting 

Dit is alweer het derde 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. 
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2. Het jaar 2014 in vogelvlucht 

Ontwikkelingen van de Stichting 

In 2014 is ROC Rivor uit Tiel toegetreden tot de Stichting. Daar waar het 

Gilde het bekende 4 + 2 concept samen met het Da Vinci College vorm 
geeft, is nu ook de zogenaamde ‘Vakroute 1-6’ ontstaan. Deze Vakroute 

wordt samen met ROC Rivor aangeboden. Concreet betekent dit dat de 
leerlingen 6 jaar onderwijs met afgestemde didactische en pedagogische 

leerlijnen ontvangen op dezelfde locatie, in dit geval het Gilde in 
Gorinchem.  

 

Het bestuur is uitgebreid met Dhr. Rokus Vlot. Dhr. Vlot is directeur van 

Transport Service Schelluinen en vertegenwoordigt binnen het bestuur de 

branche Mobiliteit en Transport. 

 
In 2014 zijn er 8 bedrijven lid geworden. Twee bedrijven hebben om 

verschillende redenen hun lidmaatschap beëindigd. Op 31 december 2014 
waren er totaal 38 bedrijven ‘vriend’ van de Stichting Vrienden van het 

Vakcollege Techniek. 

Meer vmbo-ers in de techniek  

De interesse in het techniekonderwijs is  weer helemaal terug! Een 
opmerkelijke grote instroom van brugklassers op de beide VO-scholen. In 

april 2014 meldden zich op Het Gilde 194 en op het Willem van Oranje 
College 178 nieuwe brugklassers aan. Een stijging van zo’n 40 leerlingen 

per school.  

Meer mbo-ers in de techniek 

Ook op het Da Vinci College en Rivor stijgt het aantal techniekstudenten. 
De groei zit m.n. in de autotechniek en metaaltechniek. 

‘Vakroute 1-6’ in Wijk en Aalburg 

Opnieuw starten er 10 leerlingen in een BBL-opleiding. Het Willem van 

Oranje College en het Da Vinci College geven samen inhoud aan het 
onderwijsprogramma. Totaal zijn er nu in Wijk en Aalburg 20 BBL-ers in 

opleiding.  

‘Vakroute 1-6’ in Gorinchem 

Er zijn in september 2014 totaal 24 leerlingen gestart. Het Gilde en ROC 
Rivor geven samen inhoud aan het onderwijsprogramma. 

Ledenvergadering – 2 april 2014 

De deelnemersvergadering van Stichting Vrienden van het Vakcollege 

Techniek heeft op 2 april plaatsgevonden op locatie Gilde te Gorinchem. 
Na een informeel samenzijn van de leden werd een ieder welkom geheten 

door de voorzitter, de heer Harmen Akkerman.  De heer Arjen Smits, 
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voorzitter van het College van Bestuur van Stichting CVO-AV gaf een 

toelichting over het bestuursbeleid met betrekking tot de vormgeving van 
de doorlopende leerlijnen en de verschillende varianten die daarbij 

mogelijk zijn. Daarna verantwoordde de penningmeester de heer Gerard 

de Gans het financieel verslag.  De heren Frans van Woesik en René 
Driesen van ROC Rivor uit Tiel werden voorgesteld als nieuw bijkomende 

partner voor het Vakcollege concept. Ze hebben door een presentatie 
uitleg gegeven over hun rol richting school en bedrijfsleven. De heer Henri 

van Breugel, directeur van het Gilde Vakcollege Techniek, heeft de 
vernieuwing van het beroepsgerichte examenprogramma gepresenteerd. 

 
Na de pauze werd er dieper ingegaan op vragen die speelden vanuit het 

bedrijfsleven. Aandachtpunten vanuit het bedrijfsleven zijn: 

 Een goede begeleiding van scholen in het keuzeproces. 

 Beeldvorming voor de leerling; laat nog meer het beeld op de 

werkvloer zien.  

 Betrokkenheid bij het programma van de aan te bieden keuzedelen van 

het nieuwe examenprogramma. 

 Aandacht voor de ontwikkelingen van het internationale aspect 

(concreet: extra Engels). 

 Goede voorlichting en het enthousiasmeren voor het vak Techniek op 

de basisscholen, bij voorkeur al op jongere leeftijd (eerder dan groep 
8). 

Nieuwsbrief: In december 2014 werd de derde nieuwsbrief verstuurd. 
Deze keer digitaal, zie Nieuwsbrief www.vakcollegia.nl december 2014 
 
 

  

https://portal.apprenticexm.nl/digital/1837/374/8343
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3. De financiën  

Hieronder vindt u een overzicht van de baten en lasten over het boekjaar 
2014: 

 

 

Penningmeester van de Stichting is dhr. Gerard de Gans. Met betrekking 
tot de jaarrekening 2014 heeft er op dinsdag 17 februari 2015 een 

kascontrole plaatsgevonden bij Peugeot Visscher Gorinchem. De 

kascommissie bestaat uit dhr. Gerard de Gans en dhr. Peter Wemmers. 
Mevrouw Wilma van der Stelt heeft de benodigde informatie aangedragen 

en toegelicht. De stukken zijn goedgekeurd en ondertekend. 
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4. De toekomst: 2015…………. 

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 onderwijs moet zorgen voor 
effectieve opleiding met een 

doorlopende leerlijn, afgestemd 
op de wensen van het 

bedrijfsleven, rekening houdend 

met de snelle verandering van 
de maatschappij. Er is invloed 

gewenst bij de manier van 
opleiden en examinering. De 

bestuursleden voelen zich 
ambassadeur voor hun eigen 

branche. In 2015 zal er nog 
meer aandacht worden gegeven 

aan de relatie tussen 
bedrijfsleven en het onderwijs. 

De Stichting moet als 
brugfunctie fungeren tussen het 

bedrijfsleven en het onderwijs. 
Input vanuit het bedrijfsleven over de wensen hoe een vakman/vrouw 

opgeleid is nodig.  

 
Kortom: samen verantwoordelijk voor de nieuwe generatie vakmensen. 

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

het bedrijfsleven. De uitdaging voor de komende jaren is om deze twee 
pijlers van het Vakcollege-concept in de regio te versterken.  
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5. Samenstelling bestuur en vergaderdata 
 

Het bestuur Stichting Vrienden van het Vakcollege Techniek bestond in 2014 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 Bouwmensen Zuid-

Holland zuid  

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 R. (Rokus) Vlot Directeur Transport Service 

Schelluinen 

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  

De heer A. (Aad) Veldboer Domeinleider Techniek  

Da Vinci College  

Aspirant 

bestuurslid school  

De heer F. (Frans) van Woesik Academiedirecteur ROC Rivor Bestuurslid  

school 

 

Jaarrooster 2014 met de vergaderdata 

 

Datum Doel Plaats 

11 februari 2014 Vergadering bestuur  Tibo-Veen in Veen 

  2 april 2014 Ledenvergadering      Gilde in Gorinchem 

  7 mei 2014 Vergadering bestuur  Gilde in Gorinchem 

30 september 2014 Vergadering bestuur  TTS- Schelluinen 

 

Het secretariaat van de Stichting werd in 2014 op zeer kundige wijze 

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

 

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

