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Van schaafbank 
naar hotspot

PASSIE VOOR TECHNIEK



“M ijn passie ligt in innovatieve techniek 

en technologie onderwijs gericht 

op de toekomst van vandaag. Om 

onze leerlingen en studenten maximaal te facili-

teren voor de arbeidsmarkt voor morgen ligt er een 

stevige uitdaging voor het techniekonderwijs. Weet 

je wat de drie belangrijkste trends zijn? Techno

logie, technologie en nog eens technologie. Jongeren 

komen in arbeidsverhoudingen waarbij contracten 

steeds meer flexibel vorm krijgen, op dit moment 

zijn er al 3,3 miljoen flexwerkers. De jongeren krij-

gen in hun toekomstige (leer)loopbanen gemiddeld 

tussen de acht en tien banen en dat vraagt om 

wendbaar vakmanschap en ook andere skills. Ik ben 

bezig om docententeams in een continue ‘energie-

transitie’ te zetten om hun leerlingen zo optimaal 

voor te bereiden op de toekomst van morgen. Ook 

omdat ik me zorgen maak over de ontwikkelingen 

aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ik zie dat 

die groep niet de juiste hard en soft skills heeft om 

zich staande te houden in de dynamische arbeids-

markt. Als je dat niet goed facili teert valt een groep 

uit de arbeidsmarkt en dat wil niemand en dan 

krijgen we nog meer gele hesjes. In de gemeente 

Krimpenerwaard met 55.000 inwoners werk ik 

bijvoorbeeld als projectleider aan een virtueel leer-

werkbedrijf dat in een hybride setting ontwikkeld 

wordt. 300 ondernemers zorgen samen met de over-

heid en het onderwijs voor een betere in-, door- en 

uitstroom gericht op de inclusieve arbeidsmarkt. 

Dan praat je over de instroom vanuit het onderwijs, 

maar ook uit de participatiewet, de mensen die dus 

buiten de huidige arbeidsmarkt staan. Daar heb je 

die drie O’s voor nodig en dat werkt in de Gemeente 

Krimpenerwaard erg goed.” 

FOCUS OP LOOPBAAN
“Ik ging vanuit de basisschool naar de mavo, maar 

wilde eigenlijk naar de lts. Omdat ik veel met 

crossmotoren en dus met techniek bezig was, ging 

ik verder op de mts, ook omdat mijn vriendjes dat 

deden. Ik liep stage bij Philips en mijn mentor 

stelde de vraag of het onderwijs niets voor mij was. 

Ik had vooral de ambitie om carrière te maken 

en kwam in een intern opleidingstraject op hbo-

niveau. Ook daar kreeg ik weer het advies om iets 

met onderwijs te gaan doen. Ik oriënteerde me toen 

binnen het vmbo en begon als leraar techniek. In 

die tijd ontstonden de landelijke platforms techniek 

als podia om samen te innoveren en vernieuwen. 

Dat trok me en nadat ik twee dagen per week 

voor het platform ging werken, werd ik door SLO 

benaderd om de nieuwe leer plannen voor techniek 

te ontwikkelen en te implementeren. In 2004 werd 

ik landelijk programma manager Platform vmbo 

techniek met 360 scholen en bestuurslid van de 

Nederlandse vereniging docenten Techniek. Veel 

vmbo scholen begonnen met de ontwikkeling 

naar krachtige leeromgevingen met als thema’s 

gedifferentieerde temponiveaus, loopbaan oriëntatie 

en doorlopende leerlijnen vmbo – mbo Techniek. 

Daardoor kwam ik ook meer in aanraking met het 

mbo. In 2016 begon ik voor mezelf met Pijnenburg 

Techniek Scouting om mijn passie en missie volledig 

onafhankelijk te kunnen vormgeven. Ik liep leeg op 

posities en kwam te veel in het politieke domein 

terecht; ik ben toch vooral iemand van de inhoud. 

Vanuit mijn netwerk begon ik verhalen op te halen 

over hoe techniekonderwijs in Nederland overleeft. 

Al die verhalen zijn gebundeld en aan de minister 

van onderwijs aangeboden. Dat resulteerde in 

een drukbezochte conferentie in 2016, waarna ik 

in toenemende mate innovatieve projecten voor 

het techniek onderwijs en gemeenten ging doen 

en de lobby voor de 100 miljoen vmbo Techniek 

werd opgestart. Vandaag hebben we de uitdaging 

van de energietransitie, waarbij het thema van de 

toekomst energie is en banen vooral gekoppeld 

worden aan duurzaamheid. De Internationale 

Techniekconferentie 2018 met als thema ‘De 

energietransitie en onderwijstransitie vmbo & mbo 

Techniek en circu laire carrières van morgen’ trok 
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een volgeboekte conferentie met 400 directeuren 

en bestuurders uit NL en Vlaanderen. We zitten 

nu middenin die ontwikkeling naar de hybride 

leeromgeving en ik ben op tientallen plekken 

aanwezig met de herontwikkeling van nieuwe 

krachtige hybride modellen, waarvoor samen werking 

tussen de 3 O’s voorwaardelijk is. Po-vo en mbo 

scholen moeten ook meegenomen worden  

en ook nieuwe onderwijstechnologie krijgt steeds 

meer kansen. Daarvoor faciliteer ik samen met  

mijn kennispartner SkillsTown in Eindhoven de  

21e -eeuwse escaperoom. Daar laten wij onderwijs-

professionals de 21e century skills en nieuwe 

technologie zelf er varen en beleven. Ik heb nu met 

het bedrijf SkillsTown een online leeromgeving ‘De 

SkillsMETER-academie’ voor docenten om ze plaats- 

en tijdonafhankelijk de nieuwe skills aan te leren. 

Daarmee heb je het onderwijskundige aspect voor 

leerlingen en docenten geregeld als voorwaarde om 

in een nieuwe fysieke leeromgeving te werken, die 

is gebouwd op een nieuwe visie op onderwijs. Dat is 

een dynamische leeromgeving, waarbij het tempo-

niveau gedifferentieerd is en je groepen leerlingen 

van vmbo, havo en vwo in learning labs in aan-

raking laat komen met 21e -eeuwse vaardigheden en 

techniek. Zo ontwikkelde ik ook in samenwerking 

met mijn kennispartner HEUTINK learning labs voor 

Melanchthon Mathenesse, Bonaventure, Stad & Esch 

in Meppel en bij ROC Mondriaan Den Haag, waar 

we een techniek-innovatiehuis high tech hebben 

ingericht. Dat resulteerde in meer instroom, ook 

vooral op het mbo, van studenten en reductie van de 

uitval. Ik heb het niet meer over praktijklokalen, maar 

over learning labs, waar we leerlingen skills aanleren 

in smart technology, smart mobility en smart 

buildings omgevingen.  

Vroeger heette dat praktische sectororiëntatie, 

maar dat bekte niet; de branding moest anders. Nu 

noemen we het talentlessen, met een breedte aan 

21e -eeuwse vaardigheden in de context van nieuwe 

technologie zoals droning, programmeren, robotica, 

virtual reality, hololenzen en argumented reality. 

Daarmee introduceren we de virtuele wereld in 

een klaslokaal en laten we leerlingen kennis maken 
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met de toekomst van vandaag in de wereld van de 

nieuwe technologie. Daar hoort ook bionic learning 

van FESTO bij, waarmee we het vak science pakken 

en de koppeling maken met de bèta wereld. In de 

wereld van techniek van morgen werk je met schone 

technieken en nieuwe technologie. 

HOTSPOT
“Krachtig onderwijs is voor mij de verbinding tussen 

het huidige techniekonderwijs in combinatie met 

nieuwe technologie en de 21e century skills voor de 

wendbare vakprofessional van morgen. De fysieke 

inrichting ziet er dan heel anders uit. We ontwerpen 

met het docententeam een vlekkenplan waarbij we 

alle huidige machines ter discussie stellen. Ik wil een 

high tech learning lab waar leerlingen vanuit me-

thodisch werken een bepaalde opdracht doen in een 

context die aansluit bij de belevingswereld van jon-

geren. Dat is opgedeeld in vier fasen: onderzoeken, 

voorbereiden op de context, uitvoeren en terugkijken. 

Voor het echte maakwerk richten we een makers 

space in. Dat is een hotspot - een praktijkruimte - 

waarbij je dingen kunt maken en waar je leert met 

moderne apparaten te werken, hier staan dan wel 

de machines en apparatuur zoals boor machines, 3D 

printers en 3D lasersnijders enzovoort. Leerlingen 

maken vanuit het learning lab uitstapjes naar de 

hotspots. Die kun je vanuit Produceren, Installeren 

en Energie (PIE) inrichten, of een juist vanuit bouw, 

wonen en interieur (BWI) of mobiliteit en transport 

(M&T). Maar die hotspot kan ook op een mbo-school 

in de buurt zijn, of bij bedrijven in de regio of een  

andere vmbo-school. Daarmee maak je gebruik van 

de infrastructuur binnen en buiten de school en 

maak je contact met de omgeving en kennis met de 

beroepen en functies van vandaag. Die rolmodellen 

die je dan overal ontmoet geven kleur en richting 

aan jouw loopbaanoriëntatie op studie en beroep 

(krachtige LOB). Als je zo’n hotspot goed inricht kun 

je die ook gebruiken als nascholing voor docenten, 

inrichten voor de mensen uit de ‘kaartenbakken’, 

maar ook de statushouders met schakelprogramma’s 

en maatwerktrajecten koppelen.” 

CHAMPIONS LEAGUE
“Er speelt nog iets anders mee. Het voortgezet 

onderwijs krimpt in de volle breedte. Gebouwen 

komen deels leeg te staan en dat geldt straks ook 

voor het mbo. De net ingevoerde vmbo structuur, 

is niet houdbaar, vanwege de krimp en opwaartse 

druk. ROC’s gaan nu ook de klappen krijgen, vooral 

niveau 2 staat onder druk. We moeten de oplei-

dingen kantelen en vanuit die stip aan de horizon 

onze leeromgevingen vmbo en mbo verbinden en 

verbreden. Wat zijn de kansrijke interventies? Voordat 

je een transitie gemaakt hebt zijn we twee of drie jaar 

verder. Dit concept brengt dynamiek in de krimp en 

zorgt ervoor dat we het onderwijs slimmer, efficiënter 

en toekomstbestendiger organiseren. Dat vraagt een 

andere rol van veel bestuurders, directies en docen-

ten die dit onderwerp nu scherp krijgen. In deze 

transitie heb je krachtige onderwijsteams nodig die 

willen samenwerken en het onderwijs in kansrijke 

modellen samen met ons willen herontwerpen. Ik 

oriënteer me steeds meer met mijn kennispartner 

Ambaum BrandMakers in het buitenland, waarbij we 

over en weer veel van elkaar kunnen leren en hierover 

ons 3e boek gaan schrijven ‘Kijken over de grenzen 

van Techniekonderwijs’. Daarbij stellen wij dat we in 

Nederland op Champions League moeten acteren. 

Voor minder doen we het niet.” 

Wilt u ook het Techniekonderwijs binnen en buiten de NL 

grenzen ervaren, u bent dan welkom op de 4e Internationale 

Techniekconferentie van 8 november 2019 in het Philips stadion 

Eindhoven. Voor meer informatie surft u naar pijnenburgpts.nl. 
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