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Voorwoord 

 
 

Voor u ligt het jaarverslag van 2020 van de Stichting Wetech. 

In het jaarverslag is te lezen wat er in het achterliggend jaar allemaal gepasseerd is. 

Helaas hebben wij vanwege alle coronamaatregelen jaarlijkse de ledenvergadering en 

de stagemarkt moeten annuleren.  

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. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Pag. 5 

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 
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.   



 
Pag. 6 

2. Samenstelling bestuur en vergaderdata 
 

Het bestuur Stichting Wetech bestond in 2020 uit: 

 

De heer R. (Rokus) Vlot Directeur Transport Service Schelluinen Bestuurslid bedrijfsleven 

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 

Voorzitter vanaf 03-09-2019 

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 

Mevrouw R. (Rianne) Duijzer HR manager Holland Shipyard Bestuurslid bedrijfsleven 

De heer K.J. (Krijn) Redert  Locatiedirecteur Gilde Vakcollege Techniek  Bestuurslid school  

De heer A. (Arie) van Vuuren Locatiedirecteur Willem van Oranje College Bestuurslid school 

De heer F. (Frans) van Woesik  

(tot 10-11-2020) 
Academiedirecteur ROC Rivor Bestuurslid school 

 

 

 

Jaarrooster 2020 met de vergaderdata: 

Datum: Doel: Plaats:  

11-02-2020 Vergadering bestuur Visscher / Gorinchem 

06-05-2020 Vergadering bestuur  Via teams 

15-09-2020 Vergadering bestuur Tibo Veen / Veen 

10-11-2020 Vergadering bestuur  Via teams 

 

Het secretariaat van de Stichting werd in 2020 verzorgd door: 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.home-desk.nl/
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3.1 Tien miljoen euro voor techniekonderwijs/AD (januari 2020) 

 

 

Klik hier voor het artikel in het AD 

 

Een groot aantal vmbo-afdelingen van middelbare scholen in de regio ontvangen van de 

overheid de komende jaren in totaal negen miljoen euro om het techniekonderwijs te 

versterken. Het lokale bedrijfsleven legt zo’n negen ton bij. 

Het gaat onder meer om het Gilde Vakcollege Techniek, Gomarus en het Omnia College in 

Gorinchem en het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. De subsidie wordt gebruikt 

om de samenwerking tussen scholen, regionale opleidingscentra en bedrijven beter op elkaar 

af te stemmen. Ook wordt geïnvesteerd in moderne apparatuur, zoals machines, scholing van 

docenten en om maatwerk te leveren tijdens de opleiding. 

 

 

 

https://www.ad.nl/rivierenland/tien-miljoen-euro-voor-techniekonderwijs-in-regio~a48daf32/?referrer=https://www.linkedin.com/in/krijn-redert-14678611/detail/recent-activity/
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3.2 Negen komma negen miljoen subsidie STO (januari 2020) 

 

 

De vmbo-afdelingen van een aantal scholen uit de regio, waaronder Gilde Vakcollege 

Techniek, Gomarus en Omnia College in Gorinchem, het Willem Van Oranje College in Wijk 

en Aalburg en een aantal andere scholen in de regio ontvangen tussen 2020 en 2024 samen 

in totaal 9 miljoen euro van de overheid om hun techniekonderwijs te versterken. Het lokale 

bedrijfsleven zal daar bovenop in de vorm van cofinanciering 10% bijdragen. 

 

Deze financiële impuls heeft tot doel de samenwerking tussen scholen, regionale 

opleidingscentra en bedrijven beter op elkaar af te stemmen. Daarbij horen stages, 

investeringen in moderne apparatuur, scholing van docenten en maatwerk tijdens de opleiding. 

Onderwijsminister Arie Slob wil daarmee vacatures bij bouwbedrijven, in de metaal- en 

installatiebranche vervullen. Deze sectoren vergrijzen snel en snakken naar nieuw bloed. Slob 

trekt landelijk ruim 100 miljoen uit voor het stimuleren van het beroepsonderwijs in Nederland.  

Om over de rijksbijdrage te kunnen beschikken hebben de scholen een uitgebreid 

activiteitenplan voor de regio opgesteld, dat de komende jaren dient als kompas. Het 

voornaamste doel is om leerlingen te motiveren om voor een technische opleiding te kiezen 

en hun opleiding op het mbo te vervolgen. 

Krijn Redert, directeur Gilde Vakcollege Techniek en penvoerder voor het activiteitenplan van 

Sterk Techniek Onderwijs: “Deze subsidie is voor ons een bevestiging dat we als regio de 

goede weg zijn ingeslagen. Het afgelopen jaar is er door de verschillende scholen hard 

gewerkt aan de plannen en ik ben blij dat dit geresulteerd heeft in deze grote subsidie. Alle via 

het activiteitenplan ingediende projecten hebben groen licht gekregen. Daar zijn wij uiteraard 

heel trots op." 

Woensdag 6 februari 2019 werden op het Gilde Vakcollege Techniek de meisjes uit groep 7 

en 8, die interesse hebben in een technische opleiding, hartelijk ontvangen door de “Gilde 

meiden” op de traditionele Meidendag.  Na een welkomstwoord en korte “Gilde pitch” door 

directeur dhr. Krijn Redert heeft Desiree Kon, OTIB-topcoach 2018, namens het bedrijfsleven 

de meiden enorm geïnspireerd. 

Klik hier voor het artikel in de Stad Gorinchem 

 

https://www.destadgorinchem.nl/lokaal/onderwijs/314954/99-miljoen-euro-subsidie-voor-sterk-techniek-onderwijs-de-regio-677521
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3.2 200e lid (februari 2020) 

 

 

Op dinsdag 18 februari jl. vond er een bijzondere gebeurtenis plaats bij Gilde Vakcollege 

Techniek; het 200e lid van de bedrijvenkring Stichting Wetech werd verwelkomd. In Nederland 

zijn er verschillende bedrijvenkringen die verbonden aan scholen, maar niet één heeft de 

omvang van Wetech. De aangesloten bedrijven, gemeenteraad van Gorinchem en wethouders 

van Gorinchem en de omliggende gemeenten, werden uitgenodigd om dit tijdens een 

feestelijke bijeenkomst te vieren. 

Dick Hoogendoorn, voorzitter van Stichting Wetech opende de bijeenkomst. Hij benadrukte 

hoe trots de stichting en de school zijn op de bijzondere samenwerking. De bedrijvenkring 

denkt mee over de toekomst van het onderwijs, biedt stageplaatsen aan leerlingen én 

faciliteert het onderwijs zoals dat op het Gilde Vakcollege Techniek wordt gegeven in de meest 

praktische zin van het woord onder andere door het verschaffen van materialen en machines. 

“Een school als het Gilde is essentieel voor het aanbod van technische werknemers in deze 

regio,” benadrukt Hoogendoorn. “Uit onderzoek blijkt dat wanneer het Gilde het niet goed zou 

doen, de bedrijven in en rond Gorinchem dat direct zouden voelen.” Naast trots bestaan er 

dus ook de nodige zorgen. De school heeft al een aantal jaar een ruimtegebrek en kan 

momenteel niet zo hard groeien als eigenlijk nodig is. 

Na de toespraak van Hoogendoorn werd het tweehonderdste lid van Stichting Wetech in het 

zonnetje gezet. De eer viel te beurt aan Hakkers BV uit Werkendam. Mathilde Hakkers sprak 

namens Hakkers BV over het belang van de samenwerking tussen de bedrijven en de school 

en over hoe broodnodig jonge, technische talenten zijn om de bedrijven in de regio te blijven 

voeden. Daarnaast onderstreepte zij hoe belangrijk het is dat het Gilde kan blijven groeien: 

“Als het Gilde zou krimpen, vrees ik dat bedrijven en daardoor onze maatschappij grote 

problemen gaan ondervinden.” Het is niet zonder reden dat Hakkers dit probleem aansnijdt. 

Het Gilde Vakcollege Techniek kampt meer en meer met ruimtegebrek en ondervindt hinder 

van de staat van het huidige schoolgebouw.  

Om kwalitatief goed technisch onderwijs te kunnen blijven waarborgen, is het dus urgent dat 

het huisvestingsprobleem van de school wordt aangepakt. 
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De bijeenkomst eindigde met de nieuwe ontwikkelingen die momenteel spelen op het Gilde 

Vakcollege Techniek. De Techniekhavo en de nieuwe doorlopende leerlijn Maritiem zijn beide 

goede voorbeelden van de vruchtbare samenwerking tussen de school en het bedrijfsleven. 

Ook lichtte, Krijn Redert, directeur van het Gilde Vakcollege Techniek, toe wat de onlangs 

toegekende subsidie Sterk Techniek Onderwijs van bijna 10 miljoen voor de regio en het Gilde 

betekent. Hij benadrukte dat een deel van de gelden Sterk Techniek wordt besteed aan de 

mogelijke nieuwbouw en dat deze subsidie voor 31 december 2023 besteed moet zijn. In 

samenwerking met de gemeente is hiervoor een tijdpad opgesteld. De middag werd afgesloten 

met een toost op nog heel veel jaren een mooie samenwerking tussen stichting Wetech en het 

Gilde Vakcollege Techniek. 

Programma 

16.15 uur:          
Inloop/ontvangst leden + genodigden (gemeente(raad) 
Gorinchem.                       

16.30 uur: Welkom door bestuur Wetech 
16.40 uur:  Felicitatie 200e lid: Hakkers B.V. uit Werkendam 

16.45 uur:  
Nieuwe ontwikkelingen:          
- Techniekhavo 
- Maritiem  

17.15 uur: 
Sterk Techniek Onderwijs +  
Nieuwbouw Gilde Vakcollege Techniek  

17.30 uur: Hapje en drankje / netwerken 
18.00 uur: Einde 
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3.3 Bloemen voor alle collega’s tijdens coronaperiode (april 2020) 

 

Tijdens de coronaperiode hebben alle collega's van het Gilde Vakcollege Techniek in 

Gorinchem en Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg een bos bloemen in ontvangst 

mogen nemen. Dit als extra blijk van waardering voor hun extra inzet nu het onderwijs op 

afstand georganiseerd dient te worden. Dit gebaar werd enorm op prijs gesteld. 

 

 

  

 

Beste collega's van het Willem van Oranje College en Gilde Vakcollege Techniek, 

 

Tjonge, wat kan er toch in korte tijd veel veranderen. Zo heb je de school en klas vol en zo 

zijn ze leeg! Ja, zo’n verraderlijk en onzichtbaar virus beheerst nu nog ons dagelijks leven. 

Wat normaal was is nu tegenovergesteld. 

  

Ineens zit je leerling thuis en moet daar worden geleerd. “Daar zijn geen programma’s voor 

en dan zie je ineens de creativiteit en flexibiliteit van “onze scholen“. Zij passen het onderwijs 

gewoon aan.  

 

Als bestuur van Wetech merkten we dit op en zijn dan ook trots dat onze stichting aan deze 

scholen is verbonden. Graag willen wij deze collega's voor hun extra inzet hartelijk 

bedanken. 

 

Bestuur Stichting Wetech 

 

 

 

 

 

 



 
Pag. 12 

3.4 Bedrijfsfilm op uw eigen pagina  

 

Vanuit de leden van Stichting Wetech is de wens uitgesproken dat zij de leerlingen 

voorafgaand aan de stage(markt) meer van hun bedrijf willen laten “zien”. Dat is de reden 

waarom recent de website van Stichting Wetech is uitgebreid. Het is nu mogelijk om een 

bedrijfsfilm te plaatsen op uw profielpagina. Dit werkt heel eenvoudig. Het enige wat u hoeft te 

doen, is de videolink van YouTube of Vimeo kopiëren in het betreffende invulveld. 

 

U heeft op donderdag 12 maart jl. een link ontvangen voor het inloggen op uw persoonlijke 

pagina. 
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3.5 Nieuw bestuurslid Rianne Duijzer-de Vlaam (september 2020) 

 

Wij zijn zeer verheugd om binnen ons bestuur Rianne Duijzer - de Vlaam van Holland 

Shipyards uit Hardinxveld-Giessendam van harte welkom te heten. Hieronder stelt zij zich aan 

u voor.  

 

Als HR-manager ben ik werkzaam bij Holland Shipyards.  

We zijn trots op ons bedrijf, de producten die we maken/opleveren en de mensen die bij ons 

werken. Daarin zien we een hoop kennis en kunde bij de ‘grijze haren’.  

Door de jaren heen wordt werken met je handen niet meer standaard gepromoot onder de 

jeugd, terwijl juist specialist worden of zijn in een bepaald vakgebied een groot goed is. Ons 

vakgebied is techniek in de maritieme branche. 

Wij willen er alles aan doen om de jeugd aan te spreken en welkom te heten op onze werven. 

We investeren graag in de toekomst. 
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3.6 Nieuwbouw Gilde Vakcollege Techniek (oktober 2020) 

 

De nieuwbouwplannen van het Gilde hebben een kleine vertraging opgelopen tijdens de 

corona. Maar er wordt hard gewerkt aan de plannen en tekeningen voor het nieuwe 

schoolgebouw. 

We zijn blij dat de gemeente heeft besloten om het Gilde toch nog wat extra vierkante meters 

te geven, dan waar er in de eerste plannen vanuit werd gegaan. Het Gilde groeit in 

tegenstelling tot veel andere scholen nog steeds. Vanuit de gegevens van de gemeente bleek 

dan ook dat we nog niet uitgegroeid zijn en daar wil de gemeente Gorinchem op anticiperen 

door extra ruimte te geven in het nieuwe gebouw. 

Voor de zomervakantie is er een keuze gemaakt voor een architect en de verschillende 

adviseurs. Het ontwerp van architectenbureau De Zwarte Hond kwam als favoriet uit de 

verschillende inzendingen. We zijn blij dat dit gerenommeerde architectenbureau ons nieuwe 

schoolgebouw wil gaan vormgeven. Ook de verschillende adviseurs staan te trappelen om aan 

de slag te gaan. Men heeft er enorm veel zin in om ‘de grootste technische vmbo-school van 

Nederland te helpen een passend gebouw te ontwerpen. 

Ook zullen een aantal leden van Wetech als adviseurs meekijken bij de plannen en helpen om 

tot een mooi en passend gebouw te komen. 
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3.7 Sollicitatiegesprekken Nederlands (oktober 2020) 

 

Leerlingen solliciteren bij een bedrijf waar zij stage gaan lopen dit jaar. De leerlingen hebben 

een sollicitatiebrief en een CV geschreven en gaan nu ook daadwerkelijk op gesprek. De 

gesprekken vinden op het Gilde plaats. Deze gesprekken zijn een meer dan leerzame ervaring 

voor de leerlingen, beaamt ook docent Nederlands Ruud van der Klooster. Hij vertelt: “De 

aanwezigheid van mensen uit het bedrijfsleven maakt dat de leerlingen zich echt serieus 

genomen voelen. Dichter bij de werkelijkheid kunnen we haast niet komen.” De docenten 

Nederlands zijn bij de gesprekken aanwezig om de leerlingen te beoordelen.   Deze mooie 

samenwerking is wederom een goed voorbeeld van de samenwerking tussen Gilde Vakcollege 

Techniek en Stichting Wetech. We zijn erg blij dat bedrijven ons ook op deze manier 

ondersteunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pag. 16 

3.8 Kerstgroet voor alle leden van Wetech (december 2020) 
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4. BBL 
MBO locatie Gilde Vakcollege Techniek 2019-2020 

Onderwijs in coronatijd 

Afgelopen jaar hebben we te maken gehad met een opmerkelijk onderwijsjaar. Aan het begin 

van 2020 kregen we allemaal te maken met de coronacrises. Op het moment dat de school 

gesloten werd zijn we direct overgestapt naar online lessen met onze BBL studenten. Een 

compleet nieuwe ervaring voor de student maar ook zeker voor ons. En dan loop je gelijk tegen 

organisatorische beperkingen aan. Heeft iedereen wel een laptop met een camera en 

microfoon bijvoorbeeld. Hoe organiseren we het afnemen van toetsen? Hoe zorgen we ervoor 

dat ze er allemaal zijn tijdens de les. Dit heeft echt wel even geduurd voordat we in de juiste 

flow zaten. Ook onze studenten hadden het hier best moeilijk mee. We zijn hier gewend dat 

we elkaar zien en spreken en heel gericht kunnen bijsturen in het leerproces. En dat moesten 

we nu, voor ons gevoel, loslaten. Op het moment dat we weer in kleine groepjes bij elkaar 

mochten komen, hebben we het rooster aangepast en in groepjes onderwijs gegeven. Op zich 

weer een fijne ervaring maar we waren niet compleet. Zelf het laatste deel van het jaar hebben 

we alleen maar online lesgegeven. De opmars van het coronavirus was te hevig en daarom 

deze beslissing. Wat we in deze tijd ook gemerkt hebben is dat het voor jongeren erg lastig is 

om te begrijpen wat dit virus voor hen betekent. Het beleid in de school is het dragen van een 

mondkapje en hier moesten we dan ook zeer frequent op wijzen. Gaande de tijd werd dit meer 

een algemeen goed en ging het beter.  

Onze hoop is echt dat het komende jaar weer wat normaler gaat worden. Ook voor de 

studenten die moeten gaan diplomeren is het belangrijk dat ze op de juiste manier worden 

begeleid en voorbereid. Wij doen er in ieder geval alles aan om onze jongens en meiden te 

helpen waar dit maar kan. Dit merken we ook aan de leerbedrijven. Ze geven extra ruimte om 

voor te bereiden en ook de bedrijven steunen de studenten op allerlei manieren. Hierin merk 

ik echt dat we samen aan het opleiden zijn en dat doet me goed. 

 

Wat de cijfers betreft, zie ik nog steeds een groei in het aantal studenten. De prognose is dat 

we in het jaar 2020-2021 zo rond de 200 zullen zitten en dat het dan wat zal stabiliseren. Dit 

heeft natuurlijk te maken met het aantal leerlingen in het vmbo dat kiest voor onze mbo-

opleidingen. Ook in het vmbo zien we een stabiel aantal en dat vertaalt zich naar het mbo. 
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Keuzedelen: 
De keuzedelen worden nu steeds meer inzichtelijk en voor de komende lichting zal er meer op 

persoonlijke titel gekozen worden voor een keuzedeel. Het is daarin logisch dat de werkgever 

ook hierin ondersteunt en aangeeft wat voor een student de best passende keuze kan zijn. 

Ook hier is het samen optrekken en sturen een belangrijke factor.  

Begeleidingsdocent: 
Het begeleiden op de werkvloer door de vakdocent is er het afgelopen jaar niet zo van 
gekomen door de coronaperikelen. Sporadisch konden we binnen de deuren van bedrijven 
komen en natuurlijk waren we daar zelf ook kritisch op om verspreiding van het virus te 
voorkomen. Zodra het weer kan zullen we de bedrijven weer bezoeken en bijpraten. 
 
Opleiden in het bedrijf: 
In een vorig epistel van me heb ik mijn zorgen geuit over het feit dat sommige bedrijven 

onvoldoende in beeld hebben wat vakgericht opleiding nu precies inhoudt. Ik zie dat onze 
docenten hier meer en meer het gesprek over aangaan en in overleg met de bedrijven een 
plan van aanpak uitstippelen om onze studenten te brengen waar ze moeten zijn. Dit is in mijn 
ogen een goede ontwikkeling. Als u zelf vragen heeft over het vakgericht opleiden en daar 
meer over wilt weten, neem dan contact op met onze school! 
 
Geen uitgebreide diploma-uitreiking: 
Ondanks de corona hebben we toch geprobeerd om de geslaagde studenten de aandacht te 
geven die ze verdienen. Alleen was dit niet zoals we gewend zijn. Er mochten geen ouders en 
bedrijven bij aanwezig zijn en de groepjes waren klein. Dit hebben we als lastig ervaren. We 
hopen dat onze volgende lichting het feest mag krijgen dat ze verdienen. 
 

 
Menno Alberts 

Senior teamleider MBO 
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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 2020 zijn er 17 bedrijven lid geworden.  
 
Op 31 december 2020 waren er totaal  226 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 2020: 
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Penningmeester van de Stichting is dhr. Gerard de Gans. Met betrekking tot de jaarrekening 
2019 heeft er op woensdag 11 maart 2020 een kascontrole plaatsgevonden bij Visscher 
Gorinchem. De kascommissie bestaat uit dhr. Rokus Vlot 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: 2021 
 

Vanwege alle omstandigheden in deze bijzondere coronaperiode zijn alle toekomstplannen 
nog even vooruitgeschoven. We hopen in 2021 weer zoveel mogelijk activiteiten door te 
kunnen laten gaan, maar zijn hiervoor afhankelijk van de omstandigheden.  

D. Hoogendoorn, 

Voorzitter. 

 

Dit jaarverslag is goedgekeurd door het bestuur tijdens de vergadering op 30 juni 2021. 

 


