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Er zit toekomst in
techniek
Hoe zou de wereld eruit zien zonder techniek? Het is lastig om
daar een voorstelling van te maken, want techniek is overal om
ons heen. Sterker nog: we worden er steeds afhankelijker van. De
ontwikkelingen in de techniek gaan razendsnel en hebben ook
veel impact op de arbeidsmarkt, waar al geruime tijd een tekort is
aan technisch geschoolde medewerkers. De belangrijkste reden
voor de oprichting van BTO.
BTO is een coöperatie van ruim negentig lidbedrijven uit de regio
Barneveld. In het eigen opleidingscentrum aan de Gildeweg
werken deze bedrijven uit de technische sector samen met MBO
Amersfoort en het Hoornbeeck College. Talenten krijgen bij ons
twee dagen per week theorie- en praktijkonderwijs en werken
drie dagen bij één van de aangesloten bedrijven. Ze ontvangen
salaris, leermiddelen en betalen geen opleidingskosten.
Aan het eind van dit schooljaar hopen de eerste BTO-talenten een
diploma in ontvangst te nemen om hun loopbaan te vervolgen bij
één van de mooie bedrijven in de regio Barneveld. Er zit toekomst
in techniek. In deze uitgave vertellen we u daar graag meer over.
Veel leesplezier!
Arjan de Jager, directeur BTO

Dit magazine valt in week 3 in
de brievenbus bij abonnees
van de Barneveldse Krant en
is aan te vragen en te
downloaden via de website
btobarneveld.nl.

Wij maken graag plaats voor
nieuwe BTO-talenten
echniek!
Installatietechniek & Elektrot
Installatietechniek
Elektrotechniek
Advies & Ontwerp
Service & Onderhoud
Technisch Installatieburo Hevel B.V.
Ederveen  0318 57 12 64  info@ith.nl

Zorgvuldig las- en constructiewerk dat is wat wij leveren. Lagerweij
Metaal in Voorthuizen levert metaalbewerking in zowel staal als rvs.
Onze kracht? Handmatig vakwerk, zorgvuldig uitgevoerd.
constructiewerk | laswerk | assemblage

Bij Lagerweij Metaal zoeken wij een ervaren

constructiebankwerker/ lasser
www.ith.nl

Barneveld
0342 44 2890
info@elektrotechniekvanee.nl

WORD JIJ
SPECIALIST IN
ELEKTROTECHNIEK?
Prachtige en uitdagende projecten in
Barneveld en omgeving en een gezellig team:
Elektrotechniek van Ee bied jou een perfecte
werkomgeving om een specialist in elektrotechniek te worden. Kom jij bij ons werken?

www.elektrotechniekvanee.nl

Bel of app Chris van Ee: 06 45 13 28 97.
Mailen mag ook:
info@elektrotechniekvanee.nl
www.elektrotechniekvanee.nl/vacatures

Lagerweijmetaal.nl | Voorthuizen | info@lagerweijmetaal.nl | 0342 442 512

Ga jij voor de
combinatie van
werken en leren?
leren
Word dan leerling-medewerker bij
metaalbewerkingsbedrijf WE-Metal!
WE-Metal B.V. biedt als erkend leerbedrijf mogelijkheden voor:
• BBL
• BOL
Profiteer als leerling bij WE-Metal van:
• werken met je hoofd en handen
• een jong, fris en dynamisch bedrijf dat werkt met de allernieuwste
machines en technieken
• ervaren collega’s en goede begeleiding door praktijkbegeleiders
Leerplaatsen zijn mogelijk voor:
• plaatwerken
• verspanen
• constructiewerk
• werkvoorbereiding en engineering
• logistiek
Neem contact met ons op voor de
mogelijkheden:
0318-636324 en vraag naar Johan Rigters
(technisch directeur) of Indra Schalk (HR)
Voor meer informatie over ons bedrijf:
http://www.we-metal.com/nl

We-Metal BV | De Hooge Hoek 5 | 3927 GG Renswoude
Holland T +31 (0)318 636 324 | E info@we-metal.com
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‘Bij deze opleiding krijg
je vanaf de start salaris’

Welke opleidingen kan ik volgen bij BTO?

De studierichtingen zijn metaaltechniek, installatietechniek,
elektrotechniek en mechatronica.
Waarom wordt BTO een opleidingscentrum genoemd?

BTO is geen school, maar een bedrijf. Na jouw toelating teken
je een contract bij BTO en ben je bij ons in dienst. Vanuit
scholen het Hoornbeeck College en MBO Amersfoort worden
lespakketten gemaakt. Je volgt twee dagen per week theorieen praktijklessen in ons opleidingscentrum in Barneveld en
daarnaast werk je bij een lidbedrijf dat is aangesloten bij BTO.
BTO is dus een opleidingscentrum waar talenten worden opgeleid voor een baan in de techniek.

Jouw aanpak en tempo bepalen jouw studietijd. Na het afronden van een opdracht start je met een nieuwe module.
Hierdoor is het mogelijk om binnen anderhalf jaar een diploma
op zak te hebben. Jouw dienstverband gaat in bij de start van
de opleiding en eindigt bij de diploma-uitreiking. In de meeste
gevallen wordt jouw dienstverband dan overgenomen door het
lidbedrijf waar je werkzaam was tijdens de opleiding.
Welk diploma ontvang je na afronding van je opleiding?

Je ontvangt een erkend mbo-diploma op het niveau dat je
tijdens de opleiding bij BTO hebt afgerond. Het diploma wordt
uitgegeven door de school waarbij je bent ingeschreven en die
jouw lespakket heeft verzorgd.

Krijg ik salaris tijdens mijn opleiding?

Hoe groot is de kans op een baan?

Ja, dat is één van de punten waarin BTO zich onderscheidt van
reguliere mbo-opleidingen. BTO betaalt de opleiding en zorgt
voor leermiddelen, een laptop, gereedschappen en werkkleding. Daarnaast ontvang je salaris. De hoogte van je salaris is
gebaseerd op de CAO kleinmetaal en je ontwikkeling. Zodra
je de lesstof van een leerjaar hebt afgerond, stijgt je inkomen.
De werkdagen bij het lidbedrijf en in ons opleidingscentrum
worden doorbetaald.

We geven geen baangarantie, maar omdat je drie dagen in de
week aan de slag gaat bij een lidbedrijf is de kans erg groot dat
je daar kunt blijven werken. Dit is ook de insteek van de BTO:
samenwerken met techniekbedrijven in de Foodvalley om
meer opgeleide vakmensen te krijgen.

Waar volg ik mijn opleiding?

Je volgt je complete opleiding bij BTO, locatie Barneveld. Je
hoeft daarnaast dus niet naar een ROC.
Hoe lang duurt een dienstverband bij BTO?

Waar kan ik me aanmelden?

Schrijf je allereerst in via onze website www.btobarneveld.nl
via de knop ‘inschrijven’. Zodra je inschrijving ontvangen is,
word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Hier kijken
we samen bij welke school je je gaat inschrijven. Dit kan het
Hoornbeeck College of MBO Amersfoort zijn. Zodra je inschrijving definitief is, krijg je een contract bij de BTO. Nieuwe techniektalenten kunnen ook gedurende het schooljaar instromen.

..

De Barneveldse Techniek
Opleiding (BTO) is in 2019
gestart als antwoord op het
groeiende tekort aan technisch
personeel en om het niveau
van het techniekonderwijs
naar een hoger plan te tillen.
Hier lees je de antwoorden op
een aantal veelgestelde
vragen.

k
n
i
v
j
i
b
t
e
h
je maakt
g?

ben je graag technisch bezi
Stap in bij Vink en ontdek de ﬁjne kneepjes

van het installateursvak. Wij investeren in jouw
toekomst via werken en leren.

Aan de slag!
Valkseweg 62

+31 (0)342 - 406 406

3771 RG Barneveld

www.vink.nl

Hallo BTO-er, hoe ver wil jij komen?
Jij wil het maximale uit jouw technische talent halen.
Dan hebben wij de perfecte leer-werkplek voor je.
Bij Van Maanen Elektramontage zijn wij gespecialiseerd in het installeren
en aansluiten van zonnepanelen. Dit sluit perfect aan bij jouw opleiding

Meer weten?
Stuur dan een e-mail naar
gerard@vanmaanenelektra.nl
of bel Gerard via 0318 - 701 177
of 06 - 13 445 035

elektromonteur. Ons team bestaat uit tien enthousiaste en vakkundige
collega’s. Wij werken iedere dag samen aan het vergroenen van Nederland.
Ons werkgebied is dan ook héél Nederland. Kies je voor Van Maanen
Elektramontage dan kies je voor een leer-werkplek die niet alleen jouw
carrière ver brengt. Bij Van Maanen Elektramontage kom je zelf ook verder.

Meulunterseweg 71
6741 HM Lunteren
www.vanmaanenelektra.nl
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‘BTO heeft
mij positief
verrast’
De BTO heeft in nog geen anderhalf
jaar tijd een belangrijke plek
verworven binnen de Barneveldse
samenleving en die rol zal alleen maar
groeien. Dat zegt Didi Dorrestijn,
wethouder Economische Zaken van de
gemeente Barneveld.

pp Wethouder Didi Dorrestijn.

Wethouder Dorrestijn was betrokken bij de aanloopfase van
BTO, waarin het bedrijfsplan werd opgesteld en de gemeente
200.000 euro subsidie beschikbaar stelde. Ze is trots op wat de
organisatie en de aangesloten lidbedrijven vervolgens hebben
neergezet. ,,Dat heeft mijn verwachtingen overtroffen’’, geeft ze
aan. ,,Ik ben echt positief verrast door de snelheid waarmee het
opleidingscentrum is opgetuigd, de manier waarop bedrijven
hun nek hebben uitgestoken, de samenwerking tussen de scholen en over de kwaliteit van het onderwijs.’’
HET TIJ KEERT Het tekort aan technisch geschoold personeel in
de regio Barneveld is niet een-twee-drie op te lossen, maar de
wethouder signaleert wel dat het imago van technisch onder-

wijs mede dankzij BTO een boost heeft gekregen. ,,Steeds meer
jongeren en ouders zien gelukkig in dat techniek veel kansen
biedt voor een mooie carrière. Het tij is aan het keren.’’
Dorrestijn hoopt dat in de komende jaren nóg meer jongeren uit
de gemeente Barneveld voor een technische opleiding kiezen.
,,Het is een trend dat steeds meer zaken met techniek te maken
hebben, neem bijvoorbeeld de energietransitie. Gelukkig
hebben we in onze gemeente veel goede technische bedrijven,
maar die hebben wel dringend extra medewerkers nodig. In het
ideale plaatje kunnen we al die plekken invullen vanuit onze
eigen Barneveldse beroepsbevolking. BTO speelt daarin een
belangrijke rol, door jongeren dichtbij huis een goede opleiding
te bieden waarin praktijk en theorie goed op elkaar aansluiten.’’
MOOIE TOEKOMST Dorrestijn verwacht dat de positie van BTO
binnen de Barneveldse samenleving de komende jaren nóg
sterker wordt. ,, Er zijn al initiatieven om ook basisscholen en
middelbare scholen bij BTO te betrekken en we gaan ook steeds
meer toe naar een ‘leven lang leren.’ Ook bij omscholingstrajecten kan het opleidingscentrum van waarde zijn. ,,BTO heeft een
voortrekkersrol en wij zien mogelijkheden om het initiatief in
de toekomst te verbreden naar andere sectoren. BTO heeft een
mooie toekomst.’’
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opleidingsaanbod

Welke BTO-opleiding
past bij jou?
Ben jij op zoek naar een praktische vervolgopleiding in de
techniek? Dan voel jij je bij de Barneveldse Techniek Opleiding
zeker op je plaats. Lees hier meer over het opleidingsaanbod.

Opleidingsaanbod:

Opleidingsaanbod:

Monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit, niveau 2

Allround constructiewerker, niveau 3

Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit, niveau 3

Constructiewerker, niveau 2

Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen, niveau 3

Allround plaatwerker, niveau 3
Plaatwerker, niveau 2

Werken in de elektrotechniek

Werken in de metaaltechniek

In de elektrotechniek werk je met elektrotechnische apparaten
en installaties. Als elektromonteur kom je in aanraking met
meet- en regeltechniek, besturingstechniek en ict. Het bedrijf
waar je werkt is een elektrotechnisch installatiebedrijf of een
bedrijf dat elektrotechnische producten vervaardigt. Vind jij
het leuk om problemen op te lossen en ben jij geïnteresseerd in
elektriciteit en ict? Kun je zelfstandig werken? Kies dan voor
een baan in de elektrotechniek.

Constructies voor gebouwen, trappen, kranen, bruggen en
machines: veel van deze producten bestaan volledig of gedeeltelijk uit metaal. Binnen de opleiding metaaltechniek maak je
kennis met de ongekende mogelijkheden van metalen en hoe jij
deze zelf kan bewerken tot prachtige producten. Heb jij gevoel
voor techniek en wil jij graag met metaal en (grote) machines
werken? Dan past metaalbewerking bij jou.

9

Opleidingsaanbod:

Opleidingsaanbod:

Monteur werktuigkundige installaties, niveau 2

Monteur mechatronica, niveau 2

Eerste monteur woning, niveau 3

Eerste monteur mechatronica, niveau 3

Eerste monteur utiliteit, niveau 3

Werken in de installatietechniek

Werken in de mechatronica

In de installatietechniek werk je met installaties voor gas,
water, centrale verwarming en sanitair in gebouwen. Als monteur in de installatietechniek kun je deze systemen aanleggen,
wijzigen en onderhouden. Ben jij geïnteresseerd in techniek
en houd je van sleutelen? Werk jij graag in een team, kun je
nauwkeurig werken, goed plannen en organiseren? Dan is
installatietechniek iets voor jou.

Robots besturen, machines bouwen of programmeren in een
hightech omgeving; dat is werken in de mechatronica. Je komt
vooral in aanraking met machines waarvan de beweging (het
mechanisme) wordt aangestuurd door de computer (elektronica), zoals volautomatische melkmachines, (las)robots, sorteermachines, plaatsingsmachines of productiemachines. Heb jij
een brede interesse en aanleg voor werktuigbouw, elektrotechniek en besturingstechniek? Houd jij van bouwen en sleutelen,
werk jij nauwkeurig en ben je besluitvaardig? Dan is mechatronica de juiste richting voor jou.

ZEVEN REDENEN OM VOOR EEN BTO-OPLEIDING TE KIEZEN
1. BTO betaalt alle studiekosten
2. Je ontvangt direct salaris
3. De dagen bij BTO worden doorbetaald
4. Je salaris groeit met de voortgang van de opleiding

6. Jouw aanpak bepaalt jouw studietijd. Met de juiste motivatie is
het mogelijk om in anderhalf jaar
een diploma op zak te hebben
7. Grote kans op een baan. Door de vele aangesloten
bedrijven is de kans groot dat je na je opleiding aan de slag kunt bij
een BTO-lidbedrijf

5. Flexibele afwisseling tussen theorie en praktijk
VRAAG VOOR MEER INFORMATIE EEN GRATIS KENNISMAKINGSPAKKET AAN VIA BTOBARNEVELD.NL
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werkenbijleertouwer.nl/bto

Metaaltechniek BBL

Systeemintegrator in elektrotechniek, klimaat en ICT.
Albert Plesmanstraat 38 - Barneveld - t +31 342 42 51 51
info@leertouwer.nl

Wil je werken met je handen
en toch een diploma halen?
Kom dan leren en werken bij
Brink Staalbouw.
Aan de slag in de werkplaats of stap
jij liever in de bus op weg naar de
klus? Jouw collega’s brengen jou de
praktische ervaring bij. De theorie en
begeleiding krijg je vanuit BTO.
Je hebt bij ons de keuze uit de
volgende opleidingen:

Allround constructiewerker
Niveau 3 • 3 jaar

Constructiewerker
Niveau 2 • 2 jaar

Staalpillen
voor jou!
Kom je binnenkort
eens bij ons kijken?
0342 401 155
info@brinkstaalbouw.nl

Barneveld • Nijverdal • Budel

www.brinkstaalbouw.nl/werken-bij-brink
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‘Lasapparaat afstellen ‘Veel geleerd in de
gaat steeds beter’
afgelopen periode’
Lotte van de Kamp (17)
uit Barneveld wilde
vroeger fysiotherapeut worden, maar
gebruikt haar handen
nu op een compleet
andere manier. Bij BTO
en lidbedrijf Van Ee
Staalspecialisten wordt
ze opgeleid tot allround
constructiemedewerker. ,,Het afstellen van
m’n lasapparaat gaat
steeds beter’’, constateert ze tevreden.
,,Deze opleiding past
bij mij omdat je lekker praktisch bezig bent. Dagenlang stilzitten
in een klaslokaal is niets voor mij.’’ Lotte wil de komende jaren
veel ervaring opdoen en meerdere lasdiploma’s halen. Ook in de
weekenden verveelt ze zich niet. Dan springt ze geregeld bij in
het bedrijf van haar vader, gespecialiseerd in dakbedekkingen.

Na een economische
studie op De Meerwaarde gooide Daan
Nijhof (18) uit Terschuur het roer om.
,,Een vriend van mij
werkt in de installatietechniek en toen ik
een keer bij één van
z’n klussen ging kijken,
was ik meteen enthousiast.’’ Daan miste
echter de benodigde
kennis en vaardigheden. Dus meldde hij
zich op aanraden van
Hartkamp Installatietechniek bij BTO. ,,Inmiddels ben ik alweer
tweedejaars en heb ik erg veel geleerd. Ik ga normaal gesproken
– door corona is dat anders – twee dagen naar BTO en werk drie
dagen bij Hartkamp. Deze combinatie bevalt me erg goed. Als
alles goed verloopt, krijg ik volgend jaar mijn diploma.’

‘Machines gaan de
hele wereld over’

‘Op weg naar een toekomst
in de beveiligingstechniek’

Als 16-jarige werkt
Pieter van Oosterom
uit Stoutenburg-Noord
al internationaal. Het
talent volgt bij BTO de
opleiding mechatronica
en ontwikkelt bij lidbedrijf Jansen Poultry
Equipment machines
die de hele wereld overgaan. ,,We hebben thuis
ook een stalinrichting
van Jansen Poultry, dus
het is wel leuk dat ik
hier nu werk.’’ Op de
middelbare school liep
Pieter stage bij het Barneveldse bedrijf, maar dat was kinderspel
in vergelijking met het werk dat hij nu doet. Pieter maakt van
allemaal losse onderdelen complete machines. ,,Ik leer veel en het
mooie is dat je met deze opleiding alle kanten op kunt. Handig als
je nog niet precies weet wat je in de toekomst wilt gaan doen.’’

Nathanaël Ouwendijk (18) wist al op de
lagere school dat hij
de elektrotechniek in
wilde. De Barnevelder
leert het vak bij BTO en
Leertouwer. ,,Ik vind
het erg fijn dat dit geen
school is. Ik ben zwaar
dyslectisch en heb bij
standaard onderwijs
moeite mijn concentratie erbij te houden.
Bij BTO en Leertouwer
kan ik lekker met m’n
handen werken, dat
doe ik graag.’’ Nathanaël wil de ‘beveiligingstechniek’ in en hoopt
uiteindelijk op een baan bij Leertouwer. ,,Een leuk bedrijf met
uitdagende klussen. Vroeger zag ik de Leertouwer auto’s door
Barneveld rijden en nu zit ik er zelf in naast een collega. Super
mooi!’’

Jouw toekomst in
de techniek begint
bij Campus
Installatietechniek

Elektrotechniek

Bij Campus bouwen we samen aan projecten. Met een team
van loodgieters en elektriciens realiseren we alle onderdelen
van een project om comfort voor de gebruikers te realiseren.
Als leerlingmonteur kan jij alle kanten bij ons op. Bel of mail
ons en we vertellen je er graag meer over.

Nijverheidsweg 19

(0342) 239 000

3771 ME Barneveld

info@campus.nl

campus.nl

BEN JIJ DE
TECHNEUT DIE
WIJ ZOEKEN?

WWW.WERKENBIJDENKAVIT.NL
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‘We slaan een brug naar de werkvloer’
Nederlands is geen vak waar je meteen aan denkt bij een techniekopleiding. Docent Berend van Panhuis, in dienst bij MBO
Amersfoort, legt uit hoe zijn vak de techniektalenten van BTO
verder helpt.
,,Het is een mooie uitdaging om hier Nederlands te geven, want
de talenten komen hier natuurlijk vooral voor de techniek.
Het is aan mij om mijn vak interessant te houden en te maken,
bijvoorbeeld door een bruggetje te slaan naar de werkvloer.
Solliciteren, presenteren en spreken zijn vaardigheden die
daar goed van pas komen. Bij Nederlands ligt de lat op de BTO
minimaal bij referentieniveau 2F.’’
EXTRA AANDACHT Hoewel hij zelf niet technisch is, werkt Van
Panhuis met plezier op de BTO. ,,De sfeer is goed en het is grappig om te zien dat elke bedrijfsgroep z’n eigen cultuurtje heeft.
Metaalbewerkers zijn over het algemeen bijvoorbeeld andere
types dan installatiemonteurs. Sommige talenten hebben geen
enkele moeite met het vak Nederlands, maar er zijn er ook die
het lastig vinden. Voor mij is het een enorme uitdaging om ze
klaar te stomen voor een voldoende. Het blijkt steeds weer dat
je met een goede inzet, gerichte oefeningen en extra aandacht
ver kunt komen.’’

pp Berend van Panhuis.

,,Laatst scoorde een jongen bijvoorbeeld een 3,3 bij een toets en
hij zag het echt even niet meer zitten. Toen zijn we samen aan
de slag gegaan en zag ik zijn vaardigheden en zelfvertrouwen
toenemen. Uiteindelijk scoorde hij een 6,5 bij de volgende toets en
kwam hij me na afloop spontaan bedanken voor mijn hulp. Dat
zijn mooie momenten waarvan je als docent energie krijgt.’’

‘Je ziet de talenten groeien’
meer door elkaar. De werkplaats is een plek waar iedereen veel
leert.’’
,,Bij Leertouwer was ik al veel bezig om jongeren te begeleiden en
naar de techniek te trekken. Toen ik een vacature voor docent op
het Hoornbeeck College – mijn oude school – voorbij zag komen
heb ik niet lang getwijfeld. Voordat ik het wist was ik docent. Een
prachtige baan. Ik werk drie dagen per week in Amersfoort bij het
Hoornbeeck College en één dag in Barneveld als docent/instructeur bij BTO. Op de andere dag ontwikkel ik het onderwijs voor
BTO, want de opleiding kan altijd beter.’’

pp Erik Oudendorp.

Erik Oudendorp uit Barneveld werkte 23 jaar met plezier bij
Leertouwer. Toch gooide hij in 2019 het roer om. Als docent
elektrotechniek, praktijkinstructeur en onderwijsontwikkelaar
geeft hij zijn kennis en ervaring bij BTO nu door aan nieuw
techniektalent.
,,Het voordeel van praktijkervaring is dat je weet wat de valkuilen en aandachtspunten zijn. Praktijk en theorie lopen steeds

UP-TO-DATE ,,Techniek staat namelijk nooit stil. Vandaag ontwikkeld is morgen alweer oud, bij wijze van spreken. In samenwerking met de BTO-lidbedrijven houden we ons onderwijs up-todate. Neem bijvoorbeeld domotica, een vakgebied dat processen
automatiseert met elektronica en netwerken. Ook die kennis
willen we aanbieden aan onze talenten, want techniek heeft
steeds meer te maken met apps en systemen.’’
VERANTWOORDELIJKHEID ,,In de eerste weken stomen we de
talenten klaar om bij een lidbedrijf aan de slag te gaan. Buizen
buigen, schakelingen maken en dat soort werk. Allerlei werkzaamheden die ze ook op de werkvloer op hun bordje krijgen. Na
die introductiefase gaan we echt verdiepen en krijgen de talenten
ook bij hun lid-bedrijf steeds meer verantwoordelijkheid. Het
geeft mij veel voldoening om de jongens te zien groeien.’’
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sterk techniekonderwijs

‘Jonge kinderen
warm maken
voor techniek’
,,Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met techniekonderwijs aan
kinderen.’’ Dat zegt Bert Brand, voorzitter van het College van
Bestuur van De Meerwaarde in Barneveld. Zijn school wil de
interesse van basisscholieren in techniek flink vergroten.

,,Haast alles om ons heen heeft te maken met techniek, technici
zijn dan ook onmisbaar, maar er dreigt een tekort aan goed
opgeleide vakmensen’’, aldus Brand. ,,De afgelopen decennia
zag je dat de ‘harde’ techniekopleidingen terrein verloren aan
de minder duurdere en ‘lichtere’ opleiding Dienstverlening en
Productie. Daardoor werden steeds minder jongeren voorgesorteerd op techniek. Er ontstond meer afstand tot de praktijk,
letterlijk: de leerlingen stonden bijvoorbeeld niet meer in de
garage of achter de snijmachine.’’
Met 100 miljoen euro per jaar wil het ministerie van Onderwijs
het tij keren. Vanaf 2019 krijgen alle harde techniekopleidingen
een financiële impuls via het project ‘Sterk techniekonderwijs’. ,,Vmbo-scholen kunnen samen met het bedrijfsleven en
het mbo plannen maken om de doelstellingen te realiseren’’,
licht Brand toe. ,,Het gaat om regionale subsidies en in de regio
Foodvalley is De Meerwaarde als grootste vmbo-school de
‘penvoerder’.’’
ZO VROEG MOGELIJK Een van de projectdoelstellingen, naast
het versterken van het techniekonderwijs op vmbo-scholen en
het verbeteren van de aansluiting voor vmbo-leerlingen naar
het mbo, is de interesse van kinderen voor techniek al op jonge
leeftijd op te wekken. Brand: ,,Wat mij betreft kunnen kinderen niet vroeg genoeg in aanraking komen met techniek, hoe
eerder hoe beter. Maar vanaf groep 7 moet je zeker aandacht
besteden aan de volle breedte van techniek.‘’
BASISSCHOLEN Hoe sluit je de Barneveldse basisscholen aan bij
het techniekonderwijs van het vmbo? ,,We zijn begonnen met
stichting hervormde Scholen De Drieslag, waar zeven scholen
in Barneveld, Terschuur en De Glind onder vallen. PCO Gel-

pp Bert Brand, voorzitter van het College
van Bestuur van De Meerwaarde.

derse Vallei is ook aangesloten, Stichting Eem-Vallei Educatief
houden we op de hoogte en met het katholieke onderwijs gaan
we in gesprek.’’
NIEUWSGIERIG MAKEN Voor alle scholen wordt een concept
ontwikkeld in samenhang met de ‘leerlijn’ Wetenschap en
Technologie. ,,Daar is in 2014 door het Rijk op ingezet en deze
leerlijn heeft tot doel leerlingen nieuwsgierig te maken op het
gebied van techniek. Dat is een mooi programma. De basisscholieren leren bijvoorbeeld dat elektriciteit heel leuk en
praktisch kan zijn, maar ook gevaarlijk. Maar hoe het onderwijs
gegeven wordt, blijkt volgens de basisscholen zelf toch behoorlijk ‘leerkrachtafhankelijk’ te zijn. Scholen moesten de leerlijn
toepassen, maar dat deden ze met de kennis die er al was en de
mensen die ze al hadden. De ene school is er daarom beter in
geslaagd het techniekonderwijs vorm te geven, dan de andere.’’

Brand: ,,Daarom wil De Meerwaarde samen met de basisscholen een programma samenstellen waarin de leerling de breedte
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van techniek in de samenleving gaat ontdekken. Hoe? Door
de leerlingen zelf te laten experimenteren. En dat laten we ze
doen aan de hand van het concept van de ‘Zeven werelden van
techniek’.’’

hen ook helpt bij het maken van hun keuze voor de vervolgschool, dus het is ook een vorm van studieloopbaanbegeleiding.
En we hopen dat ze zich dan vervolgens later breder en gerichter gaan oriënteren bij bedrijven en instellingen.’’

ZEVEN WERELDEN Om een beeld te krijgen hoe breed techniek
is, is de technieksector in dat concept verdeeld in zeven werelden of domeinen die ook allemaal raakvlakken met elkaar hebben, legt Brand uit. ,,Zo werken in de wereld van Energie, Water
& Veiligheid mensen met technische kennis aan het oplossen
van problemen als luchtvervuiling en de gevolgen van het
veranderende klimaat. Andere werelden zijn Voeding & Natuur
Wonen; Werken & Verkeer, Ontwerp; Productie & Wereldhandel; Digitaal, Media & Entertainment en Hi-tech & Science. Met
de basisscholieren gaan we bekijken wat die werelden voor hen
kunnen betekenen.”

Het ontdekken van de ‘Zeven werelden van techniek’ zal
plaatsvinden in de futuristische techniekhal die de school aan
de Rietberglaan laat bouwen en die voor de zomer van volgend
jaar gereed moet zijn. ,,We gaan de bovenste etage voor de
basisscholieren inrichten. Hoe we er precies invulling aan gaan
geven, weten we nog niet. We hebben zelf ideeën, maar we
willen het vooral samen met de basisscholen bedenken.’’

KENNISMAKEN Doel is volgens Brand niet alleen de jonge leerlingen kennis te laten maken met techniek. ,,We willen dat het

In principe loopt het project ‘Sterk Techniekonderwijs’ tot 2023,
maar Brand wil iets blijvends neerzetten. ,,We willen dit de
komende jaren met elkaar gaan ontwikkelen en dan moet die
samenwerking ook echt iets structureels zijn. Zodat leerlingen
uit Barneveld ook in de toekomst kunnen blijven kennismaken
met de breedte van techniek, ook bij nieuwe ontwikkelingen.’’

AL MEER DAN 50 JAAR EEN BEGRIP IN DE REGIO

In ons bedrijf is het belangrijk dat:

Je jezelf kunt zijn
Jezelf kunt ontwikkelen
Het gezellig is
We jou als persoon zien
We gaan voor een team
Wij werken voor bedrijven & particulieren,
van elektrotechnische installaties in kantoren,
woningen, villa’s tot appartementencomplexen
& besturingstechniek in de industrie
maar ook op luchthavens.

WAARBORG
JE TOEKOMST!
NIJBORG STAAL heeft regelmatig
vacatures voor enthousiaste jongeren
(m/v) die aan de slag willen met staal.
Kom langs aan de Utrechtseweg 4c
in Renswoude of stuur je reactie naar
info@nijborgstaal.nl

Meer informatie?
Bel 0318 57 81 40
of bezoek
www.nijborgstaal.nl

Constructies - Trappen - Hekwerken
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onderwijs

Binnen BTO werken bedrijven uit de technische
sector samen met MBO locatie De Meerwaarde,
MBO Amersfoort en het Hoornbeeck College. In
gesprek met drie onderwijsbestuurders.

‘Volwassen worden en
een vak leren bij BTO’
,,Je ontwikkelt het onderwijs
écht samen met het bedrijfsleven, talenten kunnen zich op
hun eigen tempo ontwikkelen
en ook jongeren die moeite
hebben met leren worden
gewaardeerd.’’ De vernieuwende aanpak van BTO heeft
meerdere voordelen, zegt
Wiechert Petersen, directeur
van het Hoornbeeck College in
Amersfoort.
Het Hoornbeeck College, al twaalf keer verkozen tot beste mboschool van Nederland, leidt jaarlijks duizenden studenten op.
Daarvan zijn er momenteel ruim negenhonderd actief binnen
de sector techniek. Deze mbo’ers hebben de keuze uit één dag
school en vier dagen werken of vijf dagen school in combinatie
met stages. De onderwijsinstelling werkt daarbij nauw samen
met het bedrijfsleven.
Het zogeheten hybride onderwijsmodel van BTO gaat echter
nog een stap verder. Petersen: ,,Je ontwikkelt de opleiding aan
de voorkant samen met het bedrijfsleven en theorie en praktijk
lopen dusdanig door elkaar dat jongeren de opleiding niet
als school ervaren.’’ Dat BTO-talenten hun eigen programma kunnen volgen, ziet Petersen als een ander voordeel. ,,Je
merkt dat dit stimulerend werkt voor de jongeren en ook voor
bedrijven is dit aantrekkelijk. Talenten die klaar zijn, kun je
meteen inzetten. Allemaal punten die we ook meenemen in de
doorontwikkeling van ons onderwijs op andere locaties van het
Hoornbeeck College.’’
Binnen BTO werkt het Hoornbeeck College onder meer naar
tevredenheid samen met MBO Amersfoort. Petersen: ,,Wij behouden onze eigen identiteit, maar spreken dezelfde mbo-taal
en hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’’ Samen
met MBO Amersfoort en de andere betrokken partijen wil Petersen BTO de komende jaren uitbouwen. ,,We hopen op meer
talenten, zodat we de opleiding nóg beter kunnen organiseren.
Aandachtspunt daarbij is dat we meer energie willen steken in
persoonlijke ontwikkeling. We willen talenten vormen, zodat
ze verantwoordelijkheid nemen en goede vakmensen worden.
Fijne werknemers voor onze lidbedrijven. Als die uiteindelijk
ook tevreden zijn, hebben wij het als onderwijs goed gedaan.’’
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‘Onder de indruk van
BTO en Barneveld’
Marlies Verkuijlen, sinds 1 september voorzitter van het College
van Bestuur bij MBO Amersfoort, wist niet wat ze zag toen
ze kennismaakte met Barneveld
en BTO. ,,Ik was echt onder de
indruk van de samenwerking,
het ondernemerschap en al die
aangesloten bedrijven. Uniek
wat er allemaal in Barneveld
gebeurt.’’ Verkuijlen noemt BTO
een ,,prachtig initiatief dat de arbeidsmarkt in de regio verrijkt’’.
,,Als MBO Amersfoort leveren we daar graag een bijdrage, omdat dit opleidingscentrum heel goed inspeelt op de vraag vanuit
bedrijven en de snel veranderende arbeidsmarkt. In onze
visie moeten opleidingen flexibel zijn en toegevoegde waarde
leveren. Bij BTO is dat het geval. Jongeren werken er niet alleen
aan hun vakkennis, maar leren bijvoorbeeld ook samenwerken,
luisteren en hoe ze zich als werknemer horen te gedragen. Daar
zijn we heel enthousiast over. De komende jaren hopen we BTO
samen met de andere betrokkenen uit te bouwen.’’

‘Leren in het echie’
Werkend leren en lerend werken, dat is de kracht van BTO
Barneveld. Bestuursvoorzitter
Bert Brand van vmbo-school De
Meerwaarde noemt het ‘leren in
het echie’. ,,Een grote groep leerlingen in het techniekonderwijs
is extra gemotiveerd als het om
het ‘echie’ gaat en dat is wat wij
bieden, levensecht onderwijs.’’
Dat levensechte onderwijs
verzorgde De Meerwaarde (zo’n
2000 leerlingen) al op haar
eigen opleidingen, het vmbo en praktijkonderwijs. Omdat de
mbo-opleiding niet van De Meerwaarde zelf is, maar wordt
uitgevoerd in opdracht van MBO Amersfoort, was die stap nog
niet gemaakt. Door de komst van BTO Barneveld kunnen Barneveldse mbo-leerlingen nu dus ook in het ‘echie’ leren.
,,Praktijk en theorie zijn in elkaar vervlochten’’, licht Brand toe.
,,De mbo-leerlingen, onze talenten, maken dus opdrachten die
direct aansluiten bij de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Ze
worden met aandacht voor hun persoonlijke vorming opgeleid
tot up-to-date vakmensen. Dát is de meerwaarde van BTO
Barneveld.’’

Moba. Wereldmarktleider in
eiersorteer- en verpakkingsmachines.

www.werkenbijmoba.nl
149-170089[adv_Werken_bij_A5]def.indd 1

STAAL TOTAAL
DAT IS ONS VERHAAL

Van Ee Staalspecialisten is toonaangevend in staal. Staal totaal, dat is ons verhaal. Onze
specialisaties in staalconstructies, trappen, balustrades, bruggen, artwork en specials maken
ons veelzijdig. Als leverancier of als meedenkende partner in co-creatie met ontwerpers en
bouwers. Aangenaam, wij zijn Van Ee Staalspecialisten.
Deventerweg 5, 3771 NP Barneveld | (0342) 493 555 | www.vaneestaal.nl
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pp Robert Kwintenberg.

‘IJzersterke mix van theorie,
praktijk en Veluwse mentaliteit’
Na een periode van succesvol pionieren, is
BTO klaar voor de volgende stap, zegt
voorzitter Robert Kwintenberg. ,,We willen
het opleidingsaanbod verbeteren en
verbreden en nóg meer talenten aan ons
binden.’’
Kwintenberg, actief als directeur van Brink Staalbouw, is al
vanaf het eerste uur betrokken bij de Barneveldse Techniek
Opleiding. Hij is de schakel tussen het opleidingscentrum
en de circa negentig lidbedrijven die zich aan BTO hebben
verbonden. ,,BTO is van ons allemaal. Onderwijs en bedrijfsleven werken nauw samen en grote en kleine bedrijven hebben
evenveel stemrecht. Dat is het mooie van deze coöperatie.’’
MOOIE MIJLPAAL Het schooljaar 2019/2020 was voor BTO echt
een opstartjaar. ,,Sommige opleidingsprogramma’s moesten
nog geschreven worden, terwijl de talenten al bezig waren’’,
zegt de voorzitter. ,,Sindsdien zijn er grote stappen gezet en
hebben tientallen lidbedrijven al BTO’ers mogen verwelko-

men. Dit jaar gaan de eerste jongens hun diploma krijgen, een
mooie mijlpaal.’’
Alle neuzen staan dezelfde kant op om met talenten uit de regio het tekort aan technisch geschoold personeel te verkleinen.
,,We werken er samen hard aan om een grotere vijver te maken
met betere vis. Daarvan gaat uiteindelijk iedereen profiteren’’,
zegt Kwintenberg. ,,Je kunt natuurlijk ook vakmensen uit het
buitenland aantrekken, maar hoe mooi is het als je jongeren
uit de regio aan je kunt binden? Die hoeven niet lang te reizen
naar hun werk en met werkgelegenheid in eigen regio stimuleer je ook nog eens de lokale economie.’’
BELANGRIJKE BASIS Kwintenberg is ervan overtuigd dat BTO
de komende jaren nog veel meer talenten gaat opleiden voor
regionale bedrijven. ,,Het opleidingsaanbod groeit, zowel in
kwaliteit en kwantiteit en ook in de voorlichting worden stappen in de goede richting gezet. Steeds meer bedrijven, ouders,
scholen en jongeren leren BTO kennen als een opleidingscentrum dat staat voor een ijzersterke mix van theorie, praktijk en
de Veluwse mentaliteit. Dé plek waar je de basis legt voor een
mooie toekomst in de techniek.’’
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de week van ...

Zo combineert Luuk
werken en leren
Hoe ziet het takenpakket van een BTO-techniektalent eruit?
We liepen een week mee met Luuk Termorshuizen, actief bij
BTO en lidbedrijf MOBA.

Maandag
Nu al? Het is zes uur als ik wakker word van m’n wekker. Ik
spring uit bed en maak me klaar om de trein van 6.23 uur te
pakken, van Ede-Wageningen naar Barneveld Centrum. Kort
voor zeven uur loop ik het vernieuwde kantoor van Moba
binnen. Ik drink wat, verzamel m’n gereedschap en ga dan aan
het werk. In de toekomst ga ik bij MOBA aan de slag met het
onderhoud van het pand en alle aanwezige machines, maar op
dit moment ben ik nog bezig om mijn algemene vaardigheden
te verbeteren. Het pand van MOBA is compleet vernieuwd en
ik help de mannen van Leertouwer, een andere bedrijf, bij het
vernieuwen van de elektra. Vandaag staat de vervanging van
een brandmeldinstallatie op het programma, met hulp van een
hoogwerker. Er is genoeg te doen: pvc-pijpen vervangen, rookmelders plaatsen, kabels trekken en ga zo maar door. Op de
tekeningen staat precies waar de rookmelders moeten komen.
Een lekker druk dagje. Voordat ik er erg in heb is het alweer
kwart voor vier. Tijd om naar huis te gaan.

Dinsdag
Nieuwe dag, een nieuwe uitdaging. Vandaag ga ik aan de slag
met het bekabelen en monteren van handmelders. Dat zijn die

pp Een wandgoot installeren bij MOBA.

vierkante rode blokjes op de muur waarop je moet drukken om
het brandalarm te laten afgaan.
Toen ik bij BTO begon moest ik alles nog leren, maar inmiddels
kan ik me al aardig redden. En natuurlijk zijn er als ik vragen
heb altijd behulpzame collega’s in de buurt. Andersom probeer
ik ze natuurlijk ook te helpen, zoals vandaag bij het trekken
van een voedingskabel voor een verdeler. Best een zware klus,
maar ook hier maken vele handen licht werk.

Woensdag

pp Twee dagen per week kruipt Luuk tijdens de lockdown achter de computer
bij MOBA voor theorieles.

Het is alweer woensdag, de derde en laatste werkdag bij m’n
lidbedrijf. Ook vandaag wacht weer een uitdagende klus.
Samen met een collega mag ik een ‘functiebehoud’ kabelgoot
vervangen. Dit is een goot die in noodsituaties bescherming
biedt aan kabels, bijvoorbeeld bij een brand. Na het verzamelen
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BTO-PASPOORT
Naam:
Luuk Termorshuizen

Leeftijd:
19

Woonplaats:
Ede

Opleiding:
Eerste monteur elektrotechnische
industriële installaties en systemen
(tweede jaar)

Lidbedrijf:
MOBA

Vooropleidingen:
Havo, grafisch vormgever (niet
afgerond) en Pabo (niet afgerond)

Daarom BTO:
Lekker praktisch! Wat ik tijdens de
opleiding leer, kan ik meteen
toepassen bij MOBA. Daarnaast is het
fijn dat je bij BTO tijdens je opleiding
salaris ontvangt.

van de benodigde onderdelen gaat mijn collega aan de slag met
het monteren van de draadstangen en beugels, waar de kabelgoot op steunt. Mijn taak is om de kabelgoot op maat te slijpen.
Daarna help ik mijn collega met monteren. Ook nu vliegt de tijd
voorbij.

het contact met de begeleiders van BTO snel gelegd. De combinatie van werken en leren vind ik erg fijn. De praktijkgerichte
opleiding van BTO is voor mij ideaal om een vak te leren.

Donderdag

Vandaag is het alweer de laatste dag van de werkweek. Net als
gisteren ga ik bij MOBA studeren. De hele dag met m’n neus
achter een scherm vind ik niet zo prettig, maar het is even niet
anders.
Ik kijk er naar uit om na de lockdown weer naar BTO te gaan.
Er is nu namelijk minder afwisseling doordat de praktijkopdrachten ontbreken. En natuurlijk mis ik ook het contact met
m’n klasgenoten. Gelukkig kan ik vrij goed zelfstandig werken,
ik red me wel. Om kwart voor vijf klap ik m’n laptop dicht. Tijd
om van het weekend te gaan genieten!

Normaal gesproken ga ik op donderdag naar BTO voor praktijk- en theorielessen, maar vanwege corona is dat tijdelijk niet
mogelijk. Als alternatief ga ik weer naar de MOBA, deze keer
om zelfstandig aan de theorie te werken.
Met mijn laptop neem ik plaats in één van de vergaderruimten
en ga ik aan de slag voor Nederlands, rekenen en vaktheorie. Ik
werk meestal zelfstandig, maar sta er nooit alleen voor. Collega’s van MOBA willen altijd helpen en via WhatsApp of email is

Vrijdag

BBL’er
voor de
mooiste
installaties
E-installaties

| Domotica | Verlichting | Beveiliging

Ede, Jennerstraat 7 | delektro.nl/werkenbij
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‘Fantastisch om jongeren een vak te leren’
Op basis van z’n ervaring zouden ‘u’ en ‘meneer’ passend zijn,
maar talenten mogen Patrick van der Pijl gewoon bij z’n voornaam noemen. Met veel passie bereidt de pratijkinstructeur uit
Voorthuizen jongeren voor op een toekomst in de installatietechniek.
,,Na dertig jaar in de installatietechniek had ik wel oren naar
een nieuwe uitdaging’’, zegt hij over de overstap naar het
onderwijs. ,,Mijn versleten knie maakte het werk fysiek steeds
zwaarder en ik kon er als teamspeler ook maar moeilijk aan
wennen dat het in de bouwwereld steeds vaker ‘ieder voor zich’
is. In mijn ogen is het juist belangrijk dat je nauw samenwerkt
met andere disciplines die een bijdrage leveren aan hetzelfde
project. Dat is iets dat ik de talenten bij BTO ook meegeef.’’
NIET AUTORITAIR De Voorthuizenaar werkt sinds 1 maart bij
BTO en ,,vindt het fantastisch’’ om jongeren een vak te leren.
,,In mijn vorige baan werkte ik ook al vaak met jonge gasten.
Ik breng graag kennis over en geniet van de samenwerking.
Toevallig ben ik degene die de leiding heeft, maar dat betekent
niet dat ik me autoritair ga gedragen. Voor de talenten ben ik de
ervaren collega die ze helpt om een vak te leren. Je bouwt echt
een band op en ziet al aan de lichaamstaal als iemand een keer
niet zo goed in z’n vel zit.’’

pp Patrick van der Pijl.

UITDAGEN De praktijkinstructeur doet er alles aan om talenten te
blijven boeien en uitdagen. ,,We werken met opdrachten die dicht
bij de werkelijkheid liggen en blijven vernieuwen. Neem bijvoorbeeld de warmtepompen die in opkomst zijn. Dat soort ontwikkelingen nemen we mee in het onderwijsaanbod.’’ Van der Pijl ziet
een mooie toekomst voor ‘zijn’ BTO-talenten. ,,De maatschappij
zit verlegen om vakmensen.’’

‘De talenten zijn harde werkers’
vatieve onderwijsvormen en de samenwerking tussen opleiders,
lidbedrijven en talenten. BTO is volgens hem dé manier om een
soepele overgang naar het bedrijfsleven te realiseren. ,,Over
anderhalf jaar stromen binnen onze afdeling mechatronica de
eerste talenten uit en ik heb er veel vertrouwen in dat ze meteen
een baan vinden.’’
BREED OPLEIDEN Mechatronica-talenten kunnen tijdens en na
hun opleiding onder meer aan de slag als machinebouwer, servicemonteur of assemblagemedewerker. ,,We leiden ze breed op’’,
zegt Wildemans. ,,Dat maakt ons vakgebied aan de ene kant best
ondoorzichtig, maar aan de andere kant ook populair. We houden
ons bijvoorbeeld bezig met pneumatiek, elektrobesturingen en
hydrauliek en PLC techniek op het snijvlak van ict en elektra.’’
pp Elbert Wildemans.

Zijn dagelijkse reistijd tussen woonplaats Bodegraven en Barneveld bedraagt bijna twee uur. Elbert Wildemans, praktijkinstructeur mechatronica, heeft het er graag voor over om zijn
stempel op BTO te kunnen drukken.
,,Toen ik via een goede vriendin voor het eerst over BTO hoorde, sprak het concept mij meteen voor tweehonderd procent
aan’’, vertelt Wildemans. Hij is erg enthousiast over de inno-

MENTALITEIT Naast instructeur is Wildemans bij BTO ook onderwijsontwikkelaar en technisch trainer bij een foodproductiebedrijf. Juist deze combinatie maakt z’n job voor hem zo uitdagend.
,,Je krijgt hier echt de kans om iets neer te zetten. Daar houd
ik van.’’ Als man uit het ‘westen’ is hij onder de indruk van de
werkmentaliteit in de regio Barneveld. ,,De talenten zijn doeners,
harde werkers die als ze A zeggen ook B doen. Die mentaliteit
zie je ook terug bij de lidbedrijven. Ze geloven in het concept van
BTO, dus steken ze hun nek uit.’’

HOU JIJ OOK VAN EEN WERKPLEK WAARBIJ
DE VONKEN ER VANAF VLIEGEN?

Dan ben je bij G. van Beek en Zn aan het goede
adres. De combinatie van werken, leren en onze
jarenlange praktijkervaring is de garantie voor
een té gekke werkplek en jouw toekomst

adres
G. van Beek en Zn.
Koopmansgoed 8
3771 MK Barneveld

Met een team van 6 personen realiseren we duurzame
en energiebesparende oplossingen voor woningen
en organisaties. Hierbij bouwen we op ruim 10 jaar
ervaring en focussen we ons op de toekomst.

telefoon
+31 (0) 342 41 6583
email
info@gvanbeekenzn.nl

Hou jij
van een
uitdaging?

Kom jij bij ons werken?
Samen bouwen we graag verder. Daarom krijg je bij ons alle
ruimte om je te ontwikkelen en door te groeien. Inzet wordt
goed beloond en goede arbeidsvoorwaarden vinden wij
vanzelfsprekend. Word jij leerling? Dan zorgen we in samenwerking met BTO voor de goede begeleiding. Wij zoeken:

LEERLING INSTALLATIEMONTEUR
LEERLING ELEKTROMONTEUR
ERVAREN INSTALLATIE MONTEURS

Kennismaken?
Ga jij een uitdaging niet uit de weg? Wil jij stappen
maken en werken aan mooie projecten?
Bel of app Marcel Hardeman (06 13 09 12 63) of
mail naar info@hardemaninstallatietechniek.nl.
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‘Baangarantie voor komende 25 jaar’
Jongeren die nu voor een baan in de techniek kiezen, hoeven
niet bang te zijn dat ze de komende 25 jaar zonder werk komen
te zitten. Dat zegt Evert Bakker van AuteQ, een bedrijf dat is
gespecialiseerd in de industriële automatisering van productieprocessen.
MENSENROOF Bij het Ederveense bedrijf staan momenteel 22
medewerkers op de loonlijst, maar dat hadden er meer kunnen
zijn. Een tekort aan technisch personeel belemmert al jaren de
groei van de onderneming. ,,Dat is best een kwalijke zaak’’, zegt
Bakker. ,,Het wordt steeds lastiger om jonge talenten met interesse in techniek te vinden en dan is er door het tekort ook nog
een soort van ‘mensenroof’ ontstaan. Andere bedrijven hebben
het voorzien op je ervaren medewerkers. Dit stuit me tegen de
borst, maar zelf speuren we de markt noodgewongen ook af
naar technische medewerkers ‘die boven hun stoel zweven’. Als
je niets doet, loop je het risico dat je bedrijf afkalft.’’
OPLEIDEN AuteQ besteedt daarnaast traditiegetrouw veel aandacht aan het opleiden en binden van jong talent. ,,We proberen
ze met de juiste voeding te laten groeien. Dat vraagt om een
investering, maar als technische bedrijven moeten we dat zeker
doen, gezien de situatie in onze markt. Ik verwacht dat het nog
wel 25 jaar kan duren voordat er weer volop technisch perso-

pp Evert Bakker.

neel beschikbaar is.’’
AuteQ is sinds vorig jaar aangesloten bij BTO en hoopt na de
zomer het eerste talent van die opleiding te verwelkomen. Bakker
biedt een uitdagende leeromgeving met intensieve begeleiding.
,,Bij ons kun je aan de slag met de wat complexere elektrotechniek. Het werk vraagt wat meer denkvermogen en de risico’s zijn
groter. Als je iets niet goed doet, kan de productie van een bedrijf
stil komen te liggen. Het zou mooi zijn als we jaarlijks minimaal
één BTO-talent een toekomst in de techniek kunnen bieden.’’

‘We vissen allemaal in dezelfde vijver’
zucht hij. ,,Het lukt af en toe wel om jongeren aan ons te binden,
maar er gaan ook weer medewerkers weg, bijvoorbeeld omdat ze
verder willen als zzp’er.’’
Voor Bouwheer, die momenteel twee BTO-talenten een werkplek
biedt, is jongeren enthousiasmeren voor techniek vooral een taak
die alle betrokkenen samen moeten oppakken, zoals dat gebeurt
bij BTO. ,,Als je dat alleen moet doen, loop je steeds weer achter
de feiten aan’’, zegt hij. ,,Wij steken bijvoorbeeld veel tijd en
energie in voorlichting en gastlessen op scholen. Als het na veel
inspanning eindelijk lukt om jongeren aan ons te binden, verslapt
onze aandacht en kan ik – als er op termijn weer ruimte is voor
nieuwe jongeren – weer helemaal opnieuw beginnen. Dat werkt
gewoon niet.’’
pp Evert Jan Bouwheer.

,,Technisch personeel werven heeft weinig zin, want we
vissen allemaal in dezelfde vijver. Je kunt beter samen talenten opleiden en ervoor zorgen dat er meer vissen in de vijver
rondzwemmen.’’ Dat zegt Evert Jan Bouwheer van Technisch
Installatieburo Hevel B.V. (ITH) in Ederveen.
Bij het BTO-lidbedrijf staan momenteel dertig medewerkers op
de loonlijst, maar Bouwheer zou graag nog minimaal zes versterkingen verwelkomen. ,,Daar ben ik al drie jaar mee bezig’’,

MOOI SALARIS De technische sector kampt volgens Bouwheer
met een imagoprobleem. ,,Ik geef wel eens het voorbeeld van een
jongen van tien die vroeg wakker is en naar buiten kijkt. Om 6.30
uur ziet hij een man in werkkleding met een koelbox in een caddy
stappen en om 8.00 uur een man in pak met glimmende schoenen
in een mooie auto. Welke richting zou de jongen later kiezen? Als
sector moeten we veel meer uitdragen dat doeners onmisbaar
zijn voor ons land en dat je met een technische opleiding een
uitstekend toekomstperspectief hebt en ook een mooi salaris kunt
verdienen.’’
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vakhavo

‘Havo-hersenen
en mbo-handen’
Van Lodenstein College klaar voor
proef met Vakhavo
Een combinatie van theorie en praktisch bezig zijn, maar dan op
havo-niveau. Dat is de Vakhavo in een notendop. Bij het Van
Lodenstein College in Barneveld zijn ze klaar voor een
proefproject in samenwerking met de Barneveldse Techniek
Opleiding (BTO).

Vijftien leerlingen uit 2-havo – dertien jongens en twee meiden
– zouden vanaf begin deze maand elke woensdagmiddag afreizen naar het BTO-pand aan de Gildeweg op bedrijventerrein
Harselaar. Om daar tijdens een programma van twintig weken
kennis te maken met de vier opleidingen metaal-, elektro- en
installatietechniek en mechatronica/robotica.
Maar ook hier gooien de coronacrisis en lockdown tijdelijk roet
in het eten. Dat neemt het enthousiasme niet weg, integendeel. ,,We staan te popelen om te beginnen’’, zegt docent René
Meulenkolk, kartrekker van de werkgroep Vakhavo. ,,Zo gauw
als het weer kan, gaan we van start met een aangepast programma.’’
SAAI Meulenkolk is ook leerlingcoördinator van de havo op het

Van Lodenstein College in Barneveld, waar alleen onderbouwleerlingen les krijgen (klas 1 tot en met 3). ,,Als ik leerlingen individueel spreek, hoor ik geregeld dat ze ‘de school’ saai vinden
en dat ze zich vervelen’’, vertelt hij. ,,Als ik dan vraag wat ze
missen, is het antwoord vaak: ‘Ik wil ook met m’n handen aan
het werk, lekker bezig zijn’. Het theoretische onderwijs op de
havo komt ze soms de neus uit.’’
Het gevolg is volgens de leerlingcoördinator dat deze groep
leerlingen het nog volhoudt tot 3-havo, maar dan kiest voor het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo). ,,Dan kunnen ze sneller
aan het werk, terwijl wij juist graag willen dat ze de havo afmaken en dan voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) kiezen.’’
UNIEKE KANS Binnen het Van Lodenstein College – met ook

vestigingen in Ede, Hoevelaken, Amersfoort en Kesteren – leeft
daarom al veel langer de gedachte om iets te doen met techni-

sche/praktische vakken binnen de havo, vult locatiedirecteur
André Pas aan. ,,In Barneveld hebben we nu de unieke kans
om techniek te introduceren binnen de havo dankzij de samenwerking met de Barneveldse Techniek Opleiding. Dat doen we

,,

Veel bedrijven in deze regio zijn op
zoek naar hoger geschoold personeel dat
niet alleen theoretische, maar ook
praktijkkennis heeft
samen met onze ‘zusterschool’ Hoornbeeck College (mbo) in
Amersfoort’’, licht Pas toe.
,,Hiermee zetten we een eerste belangrijke stap in onze keuze
voor ontwikkelingsgericht leren. We beginnen met techniek,
maar voor de nabije toekomst denken we bij de Vakhavo ook
aan zorg en welzijn en economie en ondernemen. Met een
doorgaande lijn, zodat leerlingen de Vakhavo ook echt afsluiten
met een diploma.’’
KEUZE De bedoeling is dan ook dat de vijftien VLC-scholieren
na hun kennismaking met de BTO-opleidingen een keuze maken voor metaal, elektro, installatietechniek of mechatronica/
robotica.

27

pp René Meulenkolk (kartrekker werkgroep Vakhavo), locatiedirecteur André Pas en leerlingen Jan van Noord en Justin Soet.

Een technisch praktijkdeel blijft dan vanaf de derde klas onderdeel van hun lesprogramma, naast de reguliere havo-vakken. Ze gaan dan bijvoorbeeld één dag in de week naar de
BTO-werkplaats of één van de aangesloten techniekbedrijven
in deze regio.
TOEKOMST ,,We willen heel graag dat leerlingen met havo-hersenen en mbo-handen de Vakhavo afmaken’’, benadrukken
Meulenkolk en Pas. ,,Wij bieden hen de praktijklessen waarnaar ze op zoek zijn en hopen daarmee ook de prikkel weg te

nemen om halverwege de havo voor het mbo te kiezen. Voor
alle duidelijkheid: met een mbo-opleiding is niets mis, maar als
je op de havo zit, kun je een hoger niveau aan.’’
,,Met de Vakhavo hebben deze leerlingen tevens de juiste aansluiting op een technische hbo-vervolgopleiding’’, vervolgt het
tweetal. ,,Veel bedrijven in deze regio zijn op zoek naar hoger
geschoold personeel dat niet alleen theoretische, maar ook
praktijkkennis heeft. Machines en productielijnen zijn steeds
geavanceerder. De Vakhavo biedt een uitstekende basis voor
een mooie toekomst in de techniek.’’

‘IK WIL SOWIESO IETS MET TECHNIEK DOEN’
Justin Soet (13) uit Lunteren en Jan van Noord (14) uit Barneveld
zijn twee van de vijftien leerlingen van het Van Lodenstein
College die meedoen aan de Vakhavo.
Ze hebben allebei erg veel zin om op bezoek te gaan bij de
Barneveldse Techniek Opleiding. ,,Ik maak thuis van alles met
technisch Lego’’, vertelt Justin. ,,Toen ik via school las over de
Vakhavo vond ik dat direct leuk. Iedereen die belangstelling had,
moest solliciteren. Ik heb een brief geschreven en speciaal voor de
sollicitatie een rupsvoertuig van Lego gemaakt dat op afstand
bestuurbaar is. Ik denk dat ik na de kennismaking met de
technische opleidingen kies voor mechatronica. Ik vind machines

die computergestuurd werken super interessant.’’
,,Ik zit op de havo, maar wil sowieso iets met techniek doen’’, zegt
Jan. De jonge Barnevelder heeft het zo’n beetje in de genen zitten.
,,Ik heb twee broers die bij een bouwbedrijf werken en een andere
broer heeft zelf een bouwbedrijf. Ze zijn allemaal technisch en
mijn vader ook. Als er klusjes om huis te doen zijn, help ik mee,
daar leer je veel van.’’
Jan vindt de huidige lessen niet per se saai, maar denkt wel dat de
Vakhavo veel beter bij hem past. ,,Het lijkt me heel mooi om dat
te combineren.’’

Vacature
Werken bij BTO
BTO is een opleidingsbedrijf met 90 aangesloten technische bedrijven. Het is tijd voor
een technische upgrade en meer
aanwas. Met zo’n 20 collega’s en
een platte organisatiestructuur
zijn we heerlijk kleinschalig.

32-40 uur

AMBASSADEUR
TECHNIEK

Dit krijg jij:
Dit staat in jouw praktijklokaal: een 3d-printer, een
lasersnijder, een robotarm en
er liggen VR-brillen klaar. Nog
meer nodig? Regelen we.

Jouw superkracht: leerlingen enthousiast maken voor een baan in de
techniek
Je start vandaag wat later, want die voorlichtingsavond voor scholieren was
gisteren pas laat afgelopen. Die robot meenemen was een goed idee. En terwijl
je de slaap nog uit je ogen wrijft, krijg je een briljant idee voor je volgende
technische vlog. Die ga je eerst maken. Heb je daarna nog precies genoeg tijd
om alles klaar te zetten voor je volgende les. Als rasechte entertainer maak jij
er vanmiddag weer een techniekfeestje van voor de leerlingen van de vakhavo.

Wat je gaat doen als ambassadeur techniek

Niemand werkt op zijn
eigen technische eiland, als
collega’s helpen we elkaar.
Moet de lasser opdraven tijdens
jouw les?
Geen probleem.
Verdienste tussen de € 2000,en € 3500,- per maand.
Ga van start met een jaarcontract en blijf daarna voor vast,
want je wilt echt nooit meer
weg.

Jij slaat geen netwerkmogelijkheid over wanneer die jou helpt bij jouw
missie: techniek onder de aandacht brengen bij basisschoolleerlingen en
leerlingen op het voortgezet onderwijs.
Jij laat leerlingen experimenteren en ontdekken. Groep 8 laat je een

Je krijgt 25 vakantiedagen en 13
atv-dagen als fulltimer.

robot bouwen of een kruispunt maken met werkende verkeerslichten.
En met de vmbo-leerlingen bouw je een robotvis die ze zelf laten

Raak niet te veel gehecht aan
onze locatie. Er zijn plannen
voor nieuwbouw. En ja, daar
mag jij natuurlijk ook iets van
vinden.

zwemmen met hun smartphone.

Jij als ambassadeur techniek
Je hebt een diploma elektrotechniek of mechatronica op zak.
Jij ademt techniek en verslindt documentaires en online artikelen over de
nieuwste gadgets en technologische ontwikkelingen.
Jij kijkt verder dan de techniek van vandaag, wij leiden op voor de toekomst!

-code
Scan de QRvolledige
en lees de ure:
vacat

x

Ambassadeur techniek jouw baan?

Wij zijn te vinden aan de:

Ben jij die enthousiaste techneut die iedereen kan overtuigen van het belang en de

Gildeweg 18, Barneveld

fun van techniek? Wij leren je graag kennen. Toch nog een vraag? Bel dan even naar
Arjan de Jager op 06-24 94 54 64 of mail naar adj@btobarneveld.nl. We horen
graag uiterlijk 8 februari 2021 of jij ons team komt versterken.

0342 - 221 122
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Madjory Plug (47) en Sanne
van de Braak (18), werkzaam op het kantoor van
BTO, zoeken een nieuwe
collega: een sociale directiesecretaresse met financiële kwaliteiten. ,,Nee, voor
deze functie hoef je zeker
niet te kunnen lassen of
installeren’’, zegt Madjory
met een glimlach. ,,Maar
enige interesse in techniek
is natuurlijk wel belangrijk.’’
Zelf maakte ze vorig jaar de
overstap van Aeres MBO
Barneveld naar de
techniekopleiding. ,,Na vijftien jaar was ik toe aan een
nieuwe uitdaging en ik kan
wel zeggen dat ik die bij BTO pp Madjory Plug (links) en Sanne van de Braak.
heb gevonden. Mijn huidige
takenpakket bestaat uit het directiesecretariaat en werkzaamaan te leveren en jezelf te ontwikkelen.’’ Madjory knikt instemheden voor Personeel & Organisatie. Ik ga in de toekomst onder
mend: ,,Ook voor mij was de start bij BTO een beetje een sprong
meer functioneringsgesprekken voeren met de talenten, want
in het diepe. De organisatie is nog in ontwikkeling en dat beteook dat is onderdeel van onze plannen om nóg betere professiokent dat nog niet alles even gestructureerd is. Je loopt steeds weer
tegen nieuwe dingen aan. Dat is soms lastig, maar tegelijkertijd
nals af te leveren voor de lidbedrijven.’’
ook uitdagend. Het belangrijkste is dat we met z’n allen heel goed
weten welke kant we op willen.’’
GEZELLIGHEID Collega Sanne is opgeleid als directiesecretaresse, maar houdt zich bij BTO bezig met de marketing, waarvan
de werving van nieuwe talenten een belangrijk onderdeel is. Ze
FUNCTIE OPBOUWEN Naast Madjory en Sanne zijn ook Herriëtte
voelt zich als een vis in het water op het BTO-kantoor. ,,De sfeer
Bouwheer en Thea van Zoeren onderdeel van het secretariaat
is hier lekker informeel en je werkt echt samen. Iedereen is
van BTO. Ze hopen snel gezelschap te krijgen van een nieuwe
druk, maar er is ook altijd ruimte voor gezelligheid. Wat ik ook
directiesecretaresse met financiële kwaliteiten. Madjory: ,,We
leuk vind, is dat de organisatie nog volop in ontwikkeling is.
zoeken iemand die het leuk vindt om aan een functie te bouwen.
Er is al veel geregeld, maar er moet ook nog veel gebeuren. Als
Iemand die ziet wat het bedrijf nodig heeft. We zijn erg benieuwd
medewerker krijg je hier echt de ruimte om daar een bijdrage
wie ons team komt versterken.’’

Hier had uw
advertentie
kunnen staan!
Op zoek naar technisch talent uit
de regio? Meld uw bedrijf aan als
lidbedrijf van BTO. Samen leiden
we op voor de toekomst!

Scan de
QR-code
en lees
meer:

x

Word BTO-lidbedrijf

Vacature

Circa 32 uur

DIRECTIESECRETARESSE
MET FINANCIELE KWALITEITEN

Omdat het bij BTO veelal anders
gaat dan verwacht, horen we graag
telefonisch over jouw kracht!

www.btobarneveld.nl

0342 - 221 122

ature:
c
a
v
e
g
i
d
Volle

x

www.btobarneveld.nl

Pauw Media

‘We zoeken een leuke, nieuwe collega’

www.briba.nl

Ben jij gek van metaal? Kom dan eens binnenkijken
bij Van den Brink Barneveld. Dat is één van de
grotere plaatbewerkingsbedrijven van Barneveld.
Ze maken er o.a. onderdelen voor machines, spuitcabines, stalinrichtingen en ventilatiesystemen.

Dus waar wacht je nog op? Wij kunnen jouw talent
goed gebruiken! Ga voor een opleiding tot plaatwerker (niveau 2) of allround plaatwerker (niveau 3)
bij de BTO. Dan leiden we je samen op tot de nieuwe
generatie vakspecialisten!

Je kunt je hier ontwikkelen tot vakman in bijna alle
metaalbewerkingstechnieken. We beschikken over
een team van ervaren plaatwerkers die met veel
enthousiasme jou het vak willen leren.

Kennis, kwaliteit, snelheid en daadkracht
Brandsen Installatietechniek B.V. is een totaalinstallateur gericht op de nieuwbouw en renovatie van woning, - en utiliteitsgebouwen.
Opgericht als bedrijf gericht op sanitaire installaties heeft het bedrijf zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een middelgrote
totaalinstallateur met een sterke focus op de realisatie van geïntegreerde klimaatinstallaties voor de utiliteitsbouw.
Tevens heeft Brandsen Installatietechniek B.V. een eigen servicedienst gespecialiseerd in periodiek onderhoud van uw technische
installatie(s). Onze servicemonteurs staan bovendien klaar voor het verhelpen van eventuele storingen.

Anthonie Fokkerstraat 89,3772 MP Barneveld T 0342 - 401715 F 0342 - 401751 info@brandsen-installatietechniek.nl

www.brandsen-installatietechniek.nl
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nieuwe plannen
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Barneveldse Techniek Opleiding bouwt door
Meer talenten klaarstomen
voor de lidbedrijven, meer
jongeren interesseren voor
techniek, het opleidingsaanbod optimaliseren en
verbreden én nóg meer
gaan samenwerken met
onderwijsinstellingen in
de regio. BTO-directeur
Arjan de Jager heeft grote
ambities voor de komende
jaren.
VOLGENDE GENERATIE ,,Het opleiden van gekwalificeerd technisch personeel blijft onze basis’’, zegt De Jager. ,,Een belangrijke uitdaging is om de instroom van talenten te verhogen, want
de komende jaren zal de vraag naar uitvoerende technische
medewerkers alleen maar toenemen. Het is wat dat betreft erg
fijn dat we nu al meer nieuwe aanmeldingen hebben dan vorig
jaar rond deze tijd.’’ De Jager wil stimuleren dat techniek meer
gaat leven bij de komende generaties. ,,Het is dan ook mooi om
te zien hoe De Meerwaarde zich in nauwe samenwerking met

BTO inzet voor techniekonderwijs op basisscholen en het Van Lodenstein College voor de Vakhavo. Jong geleerd is oud gedaan.’’
SAMENWERKING De Barnevelder wil het opleidingsaanbod van
BTO de komende jaren uitbreiden. ,,We willen ook opleidingen
gaan aanbieden op MBO niveau 4 en denken onder meer na over
omscholingstrajecten, kortlopende cursussen voor technisch
personeel en het opleiden van zij-instromers. Ons doel is om de
technische bedrijven in de regio zo goed mogelijk te bedienen.
Daarvoor zoeken we ook nadrukkelijk de samenwerking met andere organisaties en onderwijsinstellingen in de regio Foodvalley,
zoals Barneveld Tomorrow, ICT Campus, Living Lab Digitalisering en Food Academy Nijkerk.’’

Bij alle nieuwe ontwikkelingen hoort op termijn ook een nieuwe locatie. ,,Aan de Gildeweg kunnen we nog wel even vooruit,
maar we verwachten dat we hier op termijn uit ons jasje groeien.
Daarom zijn we nu al bezig met verkennende gesprekken over
onze huisvesting.’’ Ondanks de vele uitdagingen ziet De Jager de
toekomst met vertrouwen tegemoet. ,,Er is veel werk te verzetten,
maar gelukkig staan we er niet alleen voor. Samen met de lidbedrijven en andere partners zijn we tot veel in staat.’’

Interesse? Vraag een gratis kennismakingspakket aan via www.btobarneveld.nl

Kies voor een toekomst
in de techniek!

Kom werken bij BTO

