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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van 2018 van de Stichting Wetech.
In het jaarverslag is te lezen wat er in het achterliggend jaar allemaal gepasseerd is.
Wat heel duidelijk naar voren komt is dat de samenwerking tussen school en
bedrijfsleven steeds meer tot zijn recht komt.
Wij zijn als bestuur zeer blij met de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het
technisch onderwijs. Wij staan met elkaar voor hetzelfde doel, zowel school als
bedrijven investeren in jongeren, in mensen in het algemeen die de techniek in
willen. Samen de verantwoording voor een nieuwe generatie vakmensen.
Wij zijn dankbaar dat we dat met elkaar mogen en kunnen doen.

D. Hoogendoorn,
Voorzitter.
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1. Inleiding en doelstelling van de Stichting
Wat is Stichting Wetech?
Stichting Wetech is de bedrijvenkring van het Gilde Vakcollege Techniek.
Wat zijn onze doelstellingen?
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 op het Gilde
Vakcollege Techniek.
De Stichting is (gespreks)partner in het vormgeven van het techniekonderwijs op het Gilde
Vakcollege Techniek. Dit om enerzijds, binnen de kaders van de onderwijswetgeving, de
vraag vanuit het regionale bedrijfsleven optimaal af te stemmen op het onderwijs en
anderzijds mede verantwoordelijkheid te dragen voor het goed opleiden van technisch talent.
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 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.
Welke rol hebben bedrijven, onderwijs en overheid binnen de Stichting?
Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven en het onderwijs.
Het bedrijfsleven is opleidingspartner met betrekking tot de inhoud en vormgeving van het
onderwijs. Het bedrijfsleven krijgt, binnen de wettelijke mogelijkheden daarvoor, middels
Stichting Wetech invloed op de inhoudelijke invulling van het onderwijscurriculum en de
manier van begeleiden van de leerlingen. De bij de Stichting aangesloten bedrijven bieden
garanties voor stages, leerwerkbanen en ondersteunende activiteiten die door de Stichting
geïnitieerd en ondersteund worden.
Tussen het vmbo en het mbo is een overeenkomst gesloten. Het beleidsplan van de
Stichting vormt een onderdeel van de overeenkomst. Het vmbo en het mbo zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor het vormgeven en het uitvoeren van de gemaakte afspraken en zullen
als zodanig ook vertegenwoordigd zijn tijdens de bestuursvergaderingen van de Stichting.
De overheid wordt betrokken als adviseur van de Stichting en kan daarin tevens de
overkoepelende economische belangen en behoeften inbrengen. De overheid ondersteunt
de doelstellingen van het Vakcollege en kan deze zo nodig ook mede faciliteren.
Brancheverenigingen, opleidingsbedrijven en toeleveranciers van het Gilde kunnen lid zijn
van de Stichting, maar hebben daarbij een aparte status. Zij zijn als belanghebbenden op
eigen titel lid van de Stichting. Dit betekent niet dat daarmee alle bedrijven die bijvoorbeeld in
een Opleidingsbedrijf participeren ook automatisch lid van de Stichting zijn. Ieder bedrijf dient
zelfstandig lid te zijn. Brancheverenigingen en Opleidingsbedrijven kunnen door hun
bijzondere positie juist wel aangewezen gesprekspartners zijn voor advies en ondersteuning
bij de uitvoering van activiteiten. Alle partijen kunnen zich onvoorwaardelijk terugtrekken.
Hoe worden bedrijven geselecteerd?
Alle bedrijven waar de scholen relevante contacten mee hebben (i.v.m. stages,
bedrijfsbezoeken of leerwerkbanen) kunnen zich aansluiten als deelnemer. Bedrijven worden
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vanuit de Stichting actief benaderd om deelnemer te worden, maar kunnen ook zelf het
initiatief nemen en zich aanmelden. Een bedrijf wordt toegelaten als het voldoet aan de
voorwaarden.
Welke voorwaarden worden gesteld?
Een bedrijf dat deelnemer wil worden van de Stichting opereert in een voor de Stichting
bedrijfseconomisch relevant marktsegment.
Voorwaarden die gehanteerd worden zijn:
- Het bedrijf onderschrijft de statuten en het beleidsplan van de Stichting.
- Het bedrijf onderschrijft dat de Stichting een gezamenlijke (regionale) maatschappelijke
verantwoordelijkheid heeft. De doelstellingen van de Stichting zijn strategisch van aard
en gaan vóór directe individuele bedrijfsbelangen.
- Het bedrijf biedt kwalitatief goede stageplaatsen en/of leerwerkbanen. Daarvoor voldoet
het bedrijf onder andere aan de regeling “Voorwaarden erkenning als leerbedrijf” welke
als bijlage 1 is opgenomen bij dit beleidsplan. Dit betekent dat het bedrijf geregistreerd
staat als erkend leerbedrijf bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(SBB).
- Bedrijven zijn op individuele basis lid.
Wie toetst of de bedrijven aan de voorwaarden voldoen?
Het secretariaat van de Stichting ziet er op toe dat de voorwaarden worden getoetst. Zij
adviseert het bestuur over het al dan niet toelaten van een bepaald bedrijf. Indien daar
aanleiding toe is, zal het secretariaat ook toezien op tussentijdse controle betreffende het
naleven van de voorwaarden.
Samengevat: 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 (zie ook
Hoofdstuk 5).
Jongeren boeien en binden voor techniek (t.b.v. arbeidsmarktproblematiek).

Vrienden van Stichting Wetech
Naast deelnemers aan de stichting die voldoen aan de gestelde eisen zoals in dit hoofdstuk
beschreven, bestaat er ook de mogelijkheid om zich aan te melden als ‘Vriend van Stichting
Wetech’. Te denken valt bijvoorbeeld aan leveranciers van materialen en gereedschappen.
Deze organisaties kunnen meestal geen stageplaatsen o.i.d. leveren, maar ondersteunen de
(strategische) doelstellingen van het Gilde en van Stichting Wetech wel. Door zich als
‘Vriend’ aan te sluiten, is het mogelijk te participeren in de stichting, zich te profileren tijdens
bijeenkomsten van de stichting of van het Gilde en actief betrokken te zijn bij het bereiken
van de doelstellingen.
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2. Samenstelling bestuur en vergaderdata
Het bestuur Stichting Vrienden van het Vakcollege Techniek bestond in 2018 uit:

De heer R. (Rokus) Vlot

Directeur Transport Service Schelluinen

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 J. (Jan) Blijenberg

Adjunct directeur TIBO-Veen

Bestuurslid bedrijfsleven

De heer D.C. (Dick) Hoogendoorn

Directeur Hoogendoorn Maritieme
Betimmeringen en Interieurbouw

Bestuurslid bedrijfsleven

De heer A. (Arie) Schaap

Directeur De Klerk Werkendam

Bestuurslid bedrijfsleven

De heer B. (Bram) Inpijn

Commercieel directeur Van Dijk Inpijn

Bestuurslid bedrijfsleven

De heer C. (Chris) van Wijk

Directeur Aann. bedr. van Daalen B.v.

Bestuurslid bedrijfsleven

De heer C.H. (Henri) van Breugel

Locatiedirecteur Gilde Vakcollege Techniek

Bestuurslid school

De heer F. (Frans) van Woesik

Academiedirecteur ROC Rivor

Bestuurslid school

Jaarrooster 2018 met de vergaderdata:
Datum:

Doel:

Plaats:

13-02-2018

Vergadering bestuur

Tibo-Veen/Veen

10-04-2018

Vergadering bestuur

Aann. bedr. van Daalen/Gorinchem

11-09-2018

Vergadering bestuur

Van Dijk Inpijn/Arkel

11-11-2018

Vergadering bestuur

Bouwmensen/Hardinxveld-Giessendam

Het secretariaat van de Stichting werd in 2018 verzorgd door mevrouw Wilma
Yard - van der Stelt. (www.home-desk.nl).

Pag. 6

3.1 Presentatie nieuwe website (febr. 2018)
Tijdens de vergadering op 13 februari 2018 heeft Ton Oosterwijk
van www.hummandc.nl een presentatie gegeven van de nieuwe
website.

3.2 Henri van Breugel nieuwe bestuurder CVO-AV (febr.
2018)
Henri van Breugel per 1-8-2018 nieuwe voorzitter College
van Bestuur Stichting CVO-AV.
Hij volgt daarmee Arjen Smits op die, na 20 jaar
werkzaam te zijn geweest bij Stichting CVO-AV en haar
rechtsvoorgangers, afscheid neemt van de Stichting en
meer tijd krijgt voor andere zaken. Tot eind september zal
hij binnen het CvB de nieuwe bestuurder nog bijstaan.
Henri van Breugel is geen onbekende binnen de Stichting. Regionaal, maar zeker ook
landelijk heeft hij zijn sporen verdiend. Sinds 10 jaar is hij directeur van Gilde Vakcollege
Techniek, de grootste vmbo-vakcollege techniek van Nederland. Als directeur van het Gilde
heeft Henri laten zien dat hij een bevlogen leider is, met hart voor het onderwijs. Hij kent de
regio, is landelijk actief en heeft een groot netwerk, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Het
kenmerkende beeld van de scholen van Stichting CVO-AV, de innovatiekracht, de ruimte
voor eigen identiteit van alle scholen en de passie voor de persoonlijke vorming van
leerlingen, wordt met de komst van Henri op waarde geschat en geborgd.
“Na een zorgvuldig selectieproces zijn we tot de overtuiging gekomen dat we in Henri de
nieuwe bestuurder hebben gevonden die Stichting CVO-AV kan leiden richting de toekomst.
Met zijn inspiratie, ervaring, daadkracht en authenticiteit is hij bij uitstek geschikt als
boegbeeld voor onze scholengroep”, aldus Mr. drs. Gerdien Bikker-Trouwborst, voorzitter
Raad van Toezicht.
Henri van Breugel: “Ik kijk er enorm naar uit om mijn kennis en ervaring nu breder te kunnen
inzetten voor al die prachtige en ondernemende scholen van Stichting CVO-AV. Stuk voor
stuk zijn het bruisende locaties. Die krachtige leeromgevingen gaan we de komende jaren
samen verder versterken en uitbouwen”.
Arjen Smits, de huidige bestuurder van Stichting CVO-AV, is blij dat de Stichting overgaat in
vertrouwde handen. Onder zijn leiding is het Gilde uitgegroeid tot misschien wel de meest
vooraanstaande technische VO-school van Nederland, met een unieke betekenis voor de
regionale arbeidsmarkt. Ik verwacht dat hij ook als bestuurder veel voor de Stichting kan
betekenen, bevlogen door de kracht van voorbeelden voor de opgroeiende jeugd en de
bijzondere betekenis die het voorbeeld van Jezus daarin kan hebben.
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3.3 Gorcumse raad zet 1 miljoen voor Gilde opzij (maart
2018)

Klik hier voor het artikel in het AD

3.4 Trots als leerlingen naar het Gilde gaan (april 2018)
Wetech maakt kloof schoolbanken Gilde en werkplekken regio Gorinchem kleiner. Van 50
naar 140 aangesloten bedrijven; Wetech, een netwerkwerk van ondernemingen dat Gilde
Vakcollege Techniek in Gorinchem ondersteunt, maakte afgelopen jaar een stormachtige
groei door.
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3.5 Deelnemersvergadering 2018 (juli 2018)
Op dinsdag 9 juli 2018 werd de jaarlijkse deelnemersvergadering gehouden bij Gilde
Vakcollege Techniek in Gorinchem. Het thema voor deze bijeenkomst was “hele grote
kansen”.
De boodschap van scheidend directeur Henri van Breugel van het Gilde Vakcollege
Techniek in Gorinchem was: “Honderd miljoen ieder jaar structureel extra voor vmbo
techniekonderwijs” 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.”
Klik hier voor het artikel van Sterk Techniek Onderwijs
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3.6 Wetech houdt inloopavond voor zij-instromers (mei
2018)
Voor zij-instromers houdt bedrijvenkring Wetech woensdag 6 juni van 19.00 tot 21.00 uur
een inloopavond. Tieners en hun ouders kunnen vrijblijvend kennismaken met de vele
kansen die een opleiding in de techniek biedt.
Klik hier voor het artikel in het Kontakt
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3.7 Sollicitatiegesprekken Nederlands (okt. 2018)
Leerlingen van leerjaar 4 Gilde Vakcollege Techniek voeren sollicitatiegesprekken met de
leden van Wetech. Als blijk van waardering voor deze samenwerking krijgen de
deelnemende bedrijven een taart aangeboden.
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3.8 Stagemarkt 2018 (dec. 2018)
Op donderdag 13 december 2018 is er voor de 2e keer een stagemarkt
georganiseerd bij Gilde Vakcollege Techniek door de stichting Wetech.
Vanwege de grote behoefte aan goed technisch personeel in onze arbeidsregio voor
bedrijven en het belang van de Gilde leerlingen voor een stageplek met juiste
ondersteuning en toekomstperspectief, heeft stichting Wetech met groot succes een
stagemarkt georganiseerd. Deze stagemarkt is exclusief voor leden. Gezien de
gezamenlijke belangen zal dit een jaarlijks terugkerend evenement worden.
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4. Een groeiend mbo op locatie Gilde Vakcollege Techniek
Een groeiend mbo op locatie Gilde Vakcollege Techniek
Zoals een ieder weet draaien we hier op het Gilde Vakcollege Techniek met een
groeiend aantal mbo leerlingen. Waar we in augustus 2014 begonnen met 24
studenten zitten we nu in augustus 2018 al op 162 studenten. Dit is natuurlijk een
mooi aantal maar het heeft zo ook zijn uitdagingen. Met name de organisatie moet
meegroeien om hier goed op te anticiperen.

Groei in het mbo locatie Gilde Vakcollege Techniek
200
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Groei in het mbo locatie Gilde Vakcollege Techniek

Daarom hebben we een aantal functionarissen aangesteld binnen onze mbo tak.
Naast de administratieve ondersteuning hebben we ook een leerjaarcoördinator
aangesteld. Deze functie hebben we in het vmbo ook en (hij) is een belangrijk
persoon voor onze studenten. Een leerjaarcoördinator spreekt met studenten als het
bijvoorbeeld minder goed gaat op het werk, thuis of op school. Hij brengt dit in kaart
en indien nodig maakt hij de koppeling naar het ROC. Daarin zijn de lijnen erg kort.
Waar we komend jaar ook mee gaan starten is een begeleidingsdocent voor
studenten die achterlopen of willen versnellen. We hebben gemerkt dat deze
studenten, ondanks hun leeftijd, er baat bij hebben om aangestuurd te blijven
worden. We doen dit alles natuurlijk met het doel de student tot een goed
eindresultaat te laten komen. Het diploma. Zo ook dit jaar hebben we weer een
diploma-uitreiking gehad. Altijd weer een mooie avond om onze studenten weer even
in het zonnetje te zetten. Ik denk dat we de juist vorm gevonden hebben, door eerst
te starten in de aula. Daarna deelt de mentor het diploma uit aan de student in het
praktijklokaal. Een mooi symbolisch moment omdat het vmbo diploma ook daar is
uitgereikt. Na dit formele gedeelte is er tijd om elkaar te ontmoeten onder genot van
een hapje en drankje.
We kijken terug op een geslaagde avond waarin we een periode van opleiden voor
een groot deel hebben afgesloten. Een aantal studenten heeft besloten om hier nog
wat langer te blijven om zo na hun niveau 2 diploma ook een niveau 3 diploma te
halen. We wensen ze allemaal succes in hun vervolg opleiding en/of werkomgeving.
Menno Alberts, Teamleider MBO.

Pag. 14

5. 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 : €125,- per jaar
26-100 werknemers: €250,- per jaar
> 100 werknemers : €500,- per jaar
Opleidingsbedrijven : €500,- per jaar (ondersteunend lid)
Branchevereniging : €500,- per jaar (ondersteunend lid)
Leveranciers
: €100,- per jaar

In 2019 zijn er 51 bedrijven lid geworden.
Er heeft 1 lid het lidmaatschap beëindigd.
Op 31 december 2018 waren er totaal 157 bedrijven lid van de Stichting Wetech.
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6. De financiën
Hieronder vindt u een overzicht van de baten en lasten over het boekjaar 2018:
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Penningmeester van de Stichting is dhr. Gerard de Gans. Met betrekking tot de jaarrekening
2018 heeft er op woensdag 25 september 2019 een kascontrole plaatsgevonden bij Visscher
Gorinchem. De kascommissie bestaat uit dhr. Bram Inpijn en dhr. Krijn Redert onder leiding
van dhr. Gerard de Gans. Mevrouw Wilma Yard - van der Stelt heeft de benodigde informatie
aangedragen en toegelicht. De stukken zijn goedgekeurd en ondertekend.
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7. De toekomst: 2019
Voor het jaar 2019 staan er zoals gebruikelijk weer diverse zaken op de agenda:

Bestuurswisseling
Wisseling van voorzitter en invulling van bestuursleden
Er is afgesproken dat er 2 bestuursleden een branche vertegenwoordigen, zodat je elkaar
kunt aanvullen en/of afwisselen indien nodig. Bij Wetech is er ook bewust gekozen voor een
roulerend voorzitterschap om iedere branche de kans te geven zich extra te profileren.

Herziening statuten
Toetreding van het Willem van Oranje college tot de Stichting Wetech. Wij willen dit in de
toekomst verder uitrollen met twee scholen.

Opleiding
Het opzetten van een maritieme opleiding dat proberen we verder op te gaan zetten.

Nieuwbouw
Verder uitrollen van deze plannen i.o.m. gemeente Gorinchem

D. Hoogendoorn,
Voorzitter.

Dit jaarverslag is goedgekeurd door het bestuur tijdens de vergadering op dinsdag 19
november 2019.
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