
Van Breugel leidde maandag 9 juli op het Gilde 
Vakcollege Techniek, “met ruim 900 leerlingen in 
het techniekonderwijs hét grootste techniekinstituut 
van Nederland”, de miniconferentie ‘Door verzilveren 
naar goud’. Besproken werden de grote kansen, “hele 
grote kansen”, die de extra miljoenen vmbo-tech-
niek bieden en wat dat betekent voor de regio. In de 
goed gevulde aula zaten vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven,  gemeentebestuurders en raadsleden uit 
de brede regio Gorinchem, het ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het onderwijs en 
docenten van het Gilde. 

“We kijken terug op een geslaagde ontmoeting”, zegt 
Rokus Vlot, voorzitter van Bedrijvenkring Wetech 
uit Gorinchem die het Gilde Vakcollege al bijna tien 
jaar ondersteunt. “Het is heel positief dat alle partijen 
die nodig zijn bij het maken van een regioplan ook 
aanwezig waren. Het begint allemaal met relaties en 
commitment.”

Gezamenlijke regioplannen
Begin juni maakte het kabinet de extra financiële 
injectie bekend. Hiermee kunnen vmbo-scholen 
investeren in goed techniekonderwijs. Om in aan-
merking te komen voor extra gelden dienen de 
vmbo-techniekscholen in de regio in te zetten op sa-
menwerking met het mbo, het lokale bedrijfsleven en 
de lokale overheid. De minister vraagt elke regio om 
gezamenlijk plannen te formuleren voor toekomst-
bestendig techniekonderwijs. De plannen moeten 
voor 1 april 2019 worden ingediend. “De regie ligt bij 
de vmbo-scholen”, zegt Martijn Sanders, lid van het 
directieteam Voortgezet Onderwijs van het ministerie 
van OCW. Hij is één van de sprekers op de miniconfe-
rentie. “Het geld loopt ook via de vmbo-scholen.”
 
Cofinanciering
Kwalitatief goede regioplannen vereisen een gedegen 
analyse van het arbeidsmarktperspectief in de regio, 
de ontwikkeling van de verwachte leerlingenaantallen 

Scheidend directeur Henri van Breugel van het Gilde Vakcollege Techniek  
in Gorinchem: “Honderd miljoen ieder jaar structureel extra voor vmbo- 
techniek onderwijs is écht een unieke kans om het techniekonderwijs in  
Nederland kwalitatief op orde te brengen. Er hoeft niemand meer te piepen  
dat er geen geld is, want er komen royale middelen voorhanden. Het is nu  
mouwen opstropen en doen. Er komen nieuwe kansen die tot voor kort niemand 
voor mogelijk heeft gehouden. Het is écht aan de sector om het waar te maken.”

Hele  
grote  
kansen!
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MINICONFERENTIE  
OVER EXTRA GELD  
VOOR TECHNISCH VMBO



en een investering in een goede aansluiting op het 
vervolgonderwijs. Naast de belangrijke voorwaarde 
tot samenwerking met relevante regionale partijen  
is er nog een voorwaarde, licht Sanders toe.  
“We verwachten cofinanciering van het bedrijfsleven 
van minimaal tien procent”, zegt hij. “Dat kan in geld 
of in natura. We willen écht commitment van het 
bedrijfsleven. Wat heeft het bedrijfsleven nodig en 
wat kunnen scholen hierin betekenen? Dat willen we 
horen.” 

Schoolexploitatie
Met het commitment van Wetech zit het wel snor.  
Bij de bedrijvenkring zijn liefst 140 technische  
bedrijven uit de regio Gorinchem aangesloten die  
het Gilde Vakcollege breed ondersteunen. “We advise-
ren bij de ontwikkeling van lesprogramma’s en stellen 
ook materialen en apparatuur beschikbaar”, zegt  
Rokus Vlot. “Daarmee hebben we invloed en kunnen 
we het onderwijs zo goed mogelijk laten aansluiten 
op de wensen van het bedrijfsleven. Maar het klopt 
natuurlijk niet dat schoolexploitatie zonder de steun 
van het regionale bedrijfsleven niet rond komt.  
Daarvoor is eigenlijk de overheid. We zijn blij dat met 
de extra miljoenen dit straks is opgelost.”

Keihard nodig
Henri van Breugel: “Onze begroting staat ieder jaar 
onder druk en eigenlijk kreeg ik ze niet rond.  
Zonder steun van Wetech hadden wij het technisch 
onderwijs zoals wij dat hier geven, met vakmanschap 
als kenmerk, niet kunnen betalen. Het extra geld dat 
het kabinet beschikbaar stelt, is keihard nodig.  
Daarmee kunnen we het technisch onderwijs redden 
en een impuls geven aan de toekomst.” Rokus Vlot: 
“Het vmbo is vele jaren achter elkaar een onder- 
geschoven kindje geweest. Daar heeft de overheid 
steken laten vallen. Gelukkig hebben we, met VNO-
NCW als werkgeversorganisatie voorop, de politiek 
kunnen overtuigen dat er extra geld nodig is. Op dit 
punt zijn we nu aangekomen.”

Erkenning
Gertrud van Erp, secretaris onderwijs VNO-NCW/
MKB Nederland, werd voor haar inspanningen  
“veelal achter de schermen in Den Haag” aan het  
begin van de miniconferentie in het zonnetje gezet. 
“We zijn blij met deze erkenning van het belang van 
goed vmbo-onderwijs”, zei ze. “Het is ongelofelijk  
belangrijk om mensen in de techniek en onder- 
nemers in de techniek op te leiden. De nadruk in  
de plannen ligt op samenwerking tussen vmbo,  
mbo en bedrijfsleven. Je kunt het niet alleen.  
Als deze partijen gezamenlijk de schouders onder  
de plannen zetten leidt dat tot meer bloei van het 
technisch onderwijs.”   

“VMBO-SCHOLEN
STAAN VOOR EEN 
ENORME UITDAGING”
Jan van Nierop, SPV

Ondersteuning SPV
De regioplannen worden beoordeeld door een  
onafhankelijke commissie die zal bestaan uit leden 
vanuit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid,  
aangevuld met onafhankelijke experts. De vmbo- 
scholen zullen bij het maken van de regioplannen 
worden ondersteund door Stichting Platforms  
VMBO (SPV), dé gesprekspartner voor het vmbo in  
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Martijn Sanders, directieteam VO OCW Henri van Breugel (links) interviewt Ro van Doesburg, wethouder 
Onderwijs van de gemeente Gorinchem.  

“DE REGIE LIGT BIJ 
DE VMBO-SCHOLEN”
Martijn Sanders, OCW



Nederland. “Als vmbo-scholen staan we voor een 
enorme uitdaging”, lichtte SPV-voorzitter Jan van 
Nierop toe, “want vmbo-scholen zijn niet gewend  
om dit soort plannen te schrijven.” De uitdaging  
begint met het samenstellen van de regio’s.  
“Dat doen de vmbo-scholen zelf en dat kan ingewik-
keld zijn. Welke vmbo-scholen horen in een regio en 
welke niet? Met welke mbo-scholen werk je samen?  
Met welke bedrijven?”

SPV biedt de scholen, in samenwerking met het 
Platform Bèta Techniek, strategische ondersteuning 
bij het vormen van de regio’s uit het programma Sterk 
Techniekonderwijs. Jan van Nierop: “We hebben 
straks mensen beschikbaar die deskundig zijn en  
weten waarover ze praten als het over dit soort  
besluiten gaat; bestuurders en oud-bestuurders van 
scholen, voorzitters van platforms, mensen van de  
Federatie Techniek, allemaal mensen met veel  

verstand van vmbo-onderwijs.”
Vijftig regio’s 
De inschatting is dat er uiteindelijk zo’n vijftig regio’s 
zullen worden gevormd. De vmbo-scholen dienen 
voor 1 november van dit jaar de regio-indeling bij 
OCW kenbaar te maken. “Zo kunnen wij zien of er 
in Nederland nog ergens witte vlekken zijn”, aldus 
Martijn Sanders van OCW. Daarna hebben de scholen 
tot 1 april volgend jaar de tijd om hun regioplannen te 
maken en in te dienen. “En daarna worden de gelden 
op basis van deze plannen vanaf 2020 voor een perio-
de van vier jaar uitgekeerd.”    
 
Format
SPV zal de vmbo-scholen ook helpen bij het schrijven 
van de plannen. “Dat is de operationele ondersteu-
ning”, zegt Jan van Nierop. “Daarvoor schakelen we 
ook weer mensen uit het vmbo-veld in.” Van Nierop 
schetst hoe het format van een regioplan er in  
concept uit zal zien. “Het plan zal een regiovisie 
behelzen met veel data over de regionale arbeids-
markt, de ontwikkeling van leerlingenaantallen en de 
relatie met het mbo en de lokale overheid in de regio. 
Vervolgens is een plan van aanpak vereist met een 
activiteitenplanning en bijhorende begroting.  
Als SPV zijn we al veel data aan het verzamelen,  
zodat scholen dat straks niet allemaal zelf hoeven  
te doen. Verder hebben we ook al contacten met 
brancheorganisaties die de scholen zullen helpen  
om contacten met het regionale bedrijfsleven te  
leggen als dat nodig is.” 
De kwaliteit van de plannen is heel belangrijk, zegt de 
SPV-voorzitter tenslotte. “De kwaliteit moet goed zijn. 
Dit moet allemaal op een goede manier gebeuren, 
want deze kans krijgen we niet nog een keer. We kun-
nen met dit extra geld vmbo-techniek een duurzame 
plek geven in het onderwijs.”

Instroom
Scholen dienen niet alleen te investeren in een  
kwalitatief goed aanbod van techniekonderwijs.  
“Er zullen ook plannen moeten worden bedacht om 
de instroom van leerlingen in de techniek te ver-
groten”, zegt Martijn Sanders. “Een aanbod zonder 
instroom heeft geen zin.” 
 
Henri van Breugel: “We moeten jonge kinderen 
werven voor de techniek. Als Vakcollege betalen we 
techniekpromotie nu nog zelf, dat kunnen we straks 
doen uit de 100 miljoen. We zullen daarbij moeten 
sturen op beeldvorming van het techniekonderwijs, 
zowel naar ouders als leerlingen. De wereld ligt voor 
je open met goed techniekonderwijs; die boodschap 
zullen we over het voetlicht moeten brengen.”
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Jan van Nierop, voorzitter SPV


