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Voorwoord
Het jaarverslag 2015 van de Stichting Vrienden van het Vakcollege
Techniek laat zien dat de stichting bruist van activiteit. Onderwijs en
bedrijfsleven die samen werken aan de toekomst van jongeren, aan de
toekomst van het bedrijfsleven, aan de toekomst van de regio. Meer dan
ooit is het noodzakelijk om opleiden te zien als een lange termijn
investering. Dat is ook waar de stichting voor staat: investeren in mensen,
investeren in jongeren die ‘iets in de techniek’ willen. Daarbij mogen ze
nog twijfelen. Daarbij mogen ze nog fouten maken. En daarbij wil de
stichting hen graag ondersteunen.
Hoe dat vorm heeft gekregen in 2015 leest u in dit jaarverslag. We hopen
dat de jongeren, onze jongeren ook in 2016 weer op uw steun en
medewerking mogen rekenen!
H. Akkerman
Voorzitter.
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1. Inleiding en doelstelling van de Stichting
De Stichting Vrienden van het Vakcollege Techniek is een
opleidingspartner in de alliantie die het Vakcollege vormt. Een regionale
alliantie bestaat uit het vmbo, het mbo en het bedrijfsleven. Het vmbo is
de franchisehouder en heeft als zodanig de overeenkomst getekend met
de landelijke Vakcollegegroep. Binnen de alliantie Gorinchem-Wijk en
Aalburg zijn dit de vestigingen Gilde Vakcollege Techniek van CS De
Hoven en het Willem van Oranje College locatie Wijk en Aalburg. De
“Stichting Vrienden van het Vakcollege Techniek Gorinchem-Wijk en
Aalburg” is daarbij de verbindende factor tussen het onderwijs en het
bedrijfsleven. Binnen de alliantie werken de genoemde vmbo-scholen en
de Stichting samen met ROC Da Vinci en ROC Rivor.
-

-

-

-

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 optimaal 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.

Wat is het voordeel voor het bedrijfsleven?
-

Actief betrokken bij het opleiden van toekomstige werknemers.
Inspraak op de inhoud van het opleidingstraject.
Afstemming van begeleiding op de werkvloer tijdens stages en
leerwerkbanen.
Voorkeurspositie bij stageplaatsen en leerwerkbanen van de
Vakcollege leerling
Jongeren boeien en binden voor techniek (t.b.v. arbeidsmarktproblematiek).
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2. Samenstelling bestuur en vergaderdata

Het bestuur Stichting Vrienden van het Vakcollege Techniek bestond in 2015 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 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 2015 met de vergaderdata:
Datum:

Doel:

Plaats:

27 januari 2015

Vergadering bestuur

Klimaatservice/Hardinxveld-Giessendam

23 maart 2015

Vergadering bestuur

Gilde Vakcollege Techniek/Gorinchem

17 juni 2015

Vergadering bestuur

IHC/Kinderdijk

7 oktober 2015

Vergadering bestuur

Da Vinci College/Dordrecht

16 november 2015

Ledenvergadering

Gilde Vakcollege Techniek/Gorinchem

Het secretariaat van de Stichting werd in 2015 verzorgd door mevrouw
Wilma van der Stelt. (www.home-desk.nl).

Pag. 5

3. Het jaar 2015 in vogelvlucht
Subsidie aanvraag PPS Roc Rivor
Op 28-1-2015 heeft de voorzitter zijn handtekening
gezet
onder
de
adhesieverklaring
voor
de
subsidieaanvraag
PPS
(Publiek
Private
Samenwerking) van Roc Rivor. Deze subsidie is
helaas (nog) niet toegekend. De verwachting is dat
het de volgende tranche we lukt om deze subsidie te
verkrijgen.
Deze extra financiële middelen kunnen dan ingezet
gaan worden voor de verdere uitbouw van de
doorlopende leerlijnen en de verdere opbouw van de
stichting. Te denken valt aan o.a. netwerken, onderwijs mee ontwikkelen,
gastlessen, opdrachten ontwikkelen, PR, trainingen, communicatie,
voorlichtingsfilmpjes, talentontwikkeling, docenten meelopen in bedrijven
en andersom, activiteiten basisonderwijs, nadenken keuzemodules etc.
Beleidsplan
Het beleidsplan is aangepast. Er staan in tegenstelling tot voorgaande
jaren, nu 2 soorten vakroutes benoemd. Hierdoor is de positie van beide
binnen de stichting participerende mbo-instellingen (ROC Rivor en ROC Da
Vinci) duidelijker gemaakt. De samenwerking met ROC Rivor richt zich op
de doorlopende leerlijnen van de BBL opleidingen, terwijl Da Vinci de BOLvarianten
voor
zijn
rekening
neemt.
(zie
pagina
10,
http://vakcollegia.nl/stichting/beleidsdocumenten)
Ontwikkeling MBO Roc Rivor op Gilde
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In 2015 zijn de mbo-bbl-opleidingen in de metaaltechniek en
installatietechniek zijn uitgebreid met niveau 3. Ook zijn bbl-opleidingen
niveau 2/3 voor elektrotechniek en fijnhout toegevoegd.
Dit heeft geresulteerd is een forse
groei van het aantal leerlingen dat
hun bbl-traject op het Gilde volgt.
Daar waar het Gilde in 2015-2015
gestart is met 23 leerlingen, is dat in
augustus 2015 gestegen naar 71. De
intakeprocedure met de leerling,
ouder(s)/verzorger(s), werkgever en
docent
verloopt
zeer
goed
en
aangenaam.
Het instroombeleid voor leerjaar 5 en 6 MBO Roc Rivor op het Gilde is
beter gedefinieerd. Leerlingen met een “Gilde-diploma” worden
toegelaten, anderen niet. Er is veel belangstelling voor “zij-instroom” in
klas 5, maar het concept is opgezet vanuit de doorlopende leerlijn, waarbij
de Gilde leerlingen al een voorsprong hebben opgebouwd.
De argumenten hiervoor zijn:
1- Kwaliteit waarborgen (qua vooropleiding)
2- 16/17 jarigen kennen Gildecultuur niet
3- Strategisch niet wat we hebben afgesproken; Da Vinci College is
instroompunt mbo in de regio Gorinchem.
De snelle boot
Woensdag 1 april 2015 stond bij Gilde Vakcollege Techniek een
techniekwedstrijd onder basisscholen centraal. Basisscholen konden zich
begin dit kalenderjaar inschrijven om mee te doen aan een wedstrijd,
gehouden onder leerlingen van groep 8. De Groenewegen uit Werkendam,
De Kandelaar uit Ameide, De Rank uit Meerkerk, De Eben-Haëzer uit
Woudrichem(deed mee met groep 7), Het Fundament uit Nieuwland en De
Open Poort uit Asperen waren bereid mee te doen aan de eerste wedstrijd
die Gilde Vakcollege Techniek voor basisscholen heeft georganiseerd.
De deelnemende basisscholen kregen van Gilde Vakcollege Techniek een
heel goed gevulde gereedschapskoffer en materialen mee om een snelle
boot te maken.
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Naast de snelheid van de boot werd door de
jury ook gekeken naar de originaliteit en de
kwaliteit van de presentatie. De jury bestond
uit de directeur van Gilde Vakcollege
Techniek, dhr. Van Breugel en 3 heren uit het
in de Stichting participerend bedrijfsleven.
IHC, Tibo-Veen en Klimaatservice Holland,
waren bereid de boten te beoordelen.
Klik hier voor het volledige artikel

Vakkanjers

Gerit van der Poel en Martin Aanen van het Gilde Vakcollege Techniek in
Gorinchem hebben de landelijke wedstrijd Junior Vakkanjers 2015
gewonnen!
De
landelijke
finale
werd
gehouden
tijdens
het
techniekevenement Game On op donderdag 9 april in de evenementenhal
te Gorinchem.

Aanmeldingen Gilde
Er was wederom sprake van een record aantal
aanmeldingen bij Gilde Vakcollege Techniek. 195
eerstejaars zijn er op het Gilde ingeschreven. Er
hebben zich ook 7 meiden aangemeld, waardoor het
totaal is gegroeid naar 15 meiden.
Inmiddels is Gilde Vakcollege Techniek de grootste
techniekschool van Nederland! Voor het bestuur van
de Stichting een stimulans om stevig door te gaan
op de ingeslagen weg.
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Blijk van waardering voor de voorzitter
Op 17 juni 2015 heeft het bestuur de
voorzitter dhr. Harmen Akkerman als blijk
van
waardering
voor
al
zijn
(vrijwilligers)werk een dinerbon voor 2
personen aangeboden.

Tekenmoment samenwerking ROC Rivor op 31 augustus 2015
De start van het nieuwe cursusjaar was een feestelijk moment voor het
Gilde Vakcollege Techniek en ROC Rivor. Na een jaar waarin voorzichtig is
gestart met de doorlopende techniekroute vmbo-mbo, is deze
opleidingsroute nu definitief op de kaart gezet. “Eén school-twee
diploma’s” staat als een huis aldus dhr. Van Breugel, directeur van het
Gilde Vakcollege Techniek.
Lees het volledige artikel op onze website:
http://vakcollegia.nl/overeenkomst-gilde-roc-rivor/
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Deelnemersvergadering jubileum 50 jaar Gilde

Op maandag 16 november 2015 heeft er een goed verzorgde en
succesvolle deelnemersvergadering plaatsgevonden.

De sprekers waren: (van links naar rechts)
- dhr. Harmen Akkerman (voorzitter www.vakcollegia.nl)
- dhr. Freek van Bronsvoort (architect)
- dhr. Henri van Breugel (directeur Gilde Vakcollege Techniek)
- dhr. Michael van Straalen (voorzitter MKB Nederland)
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Er

is veel informatie

gedeeld en uiteraard was er tijd voor
netwerkgesprekken.

de

Dhr. Rens Nagtzaam van Metalent heeft aan de afdeling metaal een
waardebon ter waarde van 250 euro voor geschonken ter besteding van
gereedschappen/materiaal t.b.v. de BBL. Er zijn walsrollen t.b.v. de
profielwals voor aangeschaft.
In 2015 zijn er twee nieuwe promotiefilmpjes van Gilde Vakcollege
Techniek gelanceerd. Eén betreft het vmbo en de tweede het mbo.
Bedrijven uit de stichting hebben meegewerkt bij het tot stand komen van
deze twee prachtige filmpjes.

https://www.youtube.com/watch?v=wEe-1f-d_xw
https://www.youtube.com/watch?v=9JPvoMDrCIU
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PAO
Door de groei van het Gilde is het telkens nodig de onderwijsorganisatie
aan te passen aan de capaciteit van de school. Zo is er een nieuwe vorm
van oriëntatie ontwikkeld om leerlingen uit de onderbouw te helpen een
keuze te maken voor een techniekrichting. Binnen het bestuur van de
stichting is stevig meegedacht om een nieuwe opzet, in samenwerking
met het bedrijfsleven op te zetten.

Positie Willem van Oranje College Wijk en Aalburg
Dhr. Arie van Vuuren, adjunct directeur van het Willem van Oranje College
uit Wijk en Aalburg heeft te kennen gegeven dat zijn school de
samenwerking met het bedrijfsleven op een andere manier vorm wil gaan
geven. Dit betekent dat het Willem van Oranje College zich per 1 januari
2016 uit de stichting terugtrekt.
Als gevolg daarvan worden de statuten van de stichting herzien per 1 jan.
2016 en opnieuw bij de notaris vastgelegd. Tenaamstelling van de
stichting wordt aangepast van Stichting Vrienden van het Vakcollege
Techniek Gorinchem – Wijk en Aalburg naar Stichting Bedrijvenkring van
het Gilde Vakcollege Techniek. De domeinnaam van de website van de
Stichting blijft behouden (www.vakcollegia.nl).
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4. Leden
De Stichting wordt structureel bekostigd uit de jaarlijkse bijdragen van de
aangesloten bedrijven. Deze bijdrage kent een getrapte opbouw, naar rato
van het aantal werknemers van een bedrijf:
·
·
·
·
·

1-25 werknemers
26-100 werknemers
> 100 werknemers
Opleidingsbedrijven
Branchevereniging

:
:
:
:
:

€100,€250,€500,€500,€500,-

per
per
per
per
per

jaar
jaar
jaar
jaar (ondersteunend lid)
jaar (ondersteunend lid)

Verder kent de Stichting incidentele inkomsten door sponsoring en het
ontvangen van (eenmalige) subsidies. Deze laatste betreffen meestal
doelsubsidies. Naast bovenstaande financiële inkomsten, worden de
activiteiten van de Stichting ook gedragen door immateriële en materiële
inzet van haar leden of van derden. Hierbij valt te denken aan het
schenken van materiaal of inzet middels uren van medewerkers van het
bedrijfsleven.
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In 2015 zijn er 2 bedrijven lid geworden:
-

Opleidingsbedrijf Installatiewerk Midden / Amersfoort
A ’t Lam Vries- en koeltechniek B.V./ Leerdam

Drie bedrijven hebben om verschillende redenen hun lidmaatschap
beëindigd:
-

Rietveld Trucks / Giessenburg
Ardea auto’s / Gorinchem
Klijn Infra B.V. / Hardinxveld-Giessendam

Op 31 december 2015 waren er totaal 43 bedrijven ‘vriend’ van de
Stichting Vrienden van het Vakcollege Techniek.
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5. De financiën
Hieronder vindt u een overzicht van de baten en lasten over het boekjaar
2015:

Penningmeester van de Stichting is dhr. Gerard de Gans. Met betrekking
tot de jaarrekening 2015 heeft er op dinsdag 1 juni 2016 een kascontrole
plaatsgevonden bij Peugeot Visscher Gorinchem. De kascommissie bestaat
uit dhr. Peter Wemmers en dhr. Rokus Vlot onder leiding van dhr. Gerard
de Gans.
Mevrouw Wilma van der Stelt heeft de benodigde informatie aangedragen
en toegelicht. De stukken zijn goedgekeurd en ondertekend.
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6. Nieuwsbrief
Nieuwsbrief juli 2015 Stichting Vrienden van het Vakcollege Techniek
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7. De toekomst: 2016
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 helemaal op hun plaats. Door onder
andere veel praktijklessen biedt deze opleiding kennismaking met de vele
aspecten van het werken in technische beroepen en bedrijven.
De Stichting zal ook in 2016 als brugfunctie fungeren tussen het
bedrijfsleven en het onderwijs. Input vanuit het bedrijfsleven over de
wensen hoe een vakman/vrouw opgeleid moet worden is nodig.
Uitdagingen waar we in 2016 voor staan is de inrichting van de
vernieuwing van het beroepsgerichte onderwijsprogramma en de groei
van het aantal leerlingen zowel op het vmbo als het mbo. Het eerste
betreft om het onderwijsaanbod na de vernieuwing, die landelijk wordt
ingevoerd, zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de specifieke regionale
behoeften. Daarover gaat het Gilde in gesprek met de bedrijven van de
stichting. Het tweede, de groei van het aantal leerlingen, brengt ook
nieuwe problemen met zich mee. Zo zal er nagedacht moeten gaan
worden over de capaciteit van het Gilde. Het bedrijfsleven heeft er groot
belang bij dat de groei ook doorgetrokken kan worden. Het bestuur van
de Stichting is nadrukkelijk gesprekspartner van het Gilde in deze en zal
waar nodig haar invloed aanwenden.
Als derde staat in 2016 de (eventuele) ontwikkeling van een Techniekhavo
op de agenda van het bestuur evenals de uitvoering van plannen die
ingediend zijn met het oog op de PPS-subsidie.
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.

-----------------------------------------------------------------------------------

Dit jaarverslag is goedgekeurd door het bestuur tijdens de vergadering op
woensdag 21 september 2016.
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