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Betreft: voortgang M-Tech
Geachte mevrouw Janssen- Reinen,
Afgelopen schooljaren 2014-2015 en 2015-2016 heeft BC Broekhin, afdeling vmbo-t, geparticipeerd in
het M-Tech project. We wisselden hier visie, maar ook concrete oplossingen uit om de jeugd meer te
interesseren voor de technische opleidingen in samenhang met het ondernemerschap en de
circulaire economie. Door de stimulans die er uitging van het project en door de samenwerking met
het roc/gilde opleiding Roermond/Venlo, waarbij we ons ook geconformeerd hebben aan de
techniekketen, zijn we o.a. gestart met de invoeren van het vak ITTL, bij ons genoemd: "Design en
Innovation"
De besprekingen tussen BC Broekhin Roermond en ROC Gilde Opleidingen gingen over de instroom
van leerlingen en het in stand houden van het technisch en economisch onderwijs ten behoeve van
de Limburgse arbeidsmarkt, het Limburgse bedrijfsleven en de Limburgse economie. Hierdoor
ontstond het voornemen om te starten met de 6/7-jarige ondernemersroute (Techniek/Logistiek en
Economie). Deze lijn is ingezet om de VMBO-er die na het basisonderwijs een keuze maakt voor de
wereld van ondernemer een betekenisvol opleidingstraject met loopbaanperspectief te bieden. De
aanvraag experiment doorlopende leerlijn is inmiddels gehonoreerd en deze start in schooljaar
2016-2017.
Deze leerlingen zullen op 1-8-16 in het derde leerjaar van het VMBO-t zitten en dan (naar
verwachting) vallen onder de onderhavige experimenteerregeling. Wij werken van breed naar
specifiek, vanuit de belevingswereld van de jongeren met als uitgangspunt dat ondernemen als
functionaliteit in alle beroepsgroepen voorkomt.
Voor beide routes geldt:
o Aantrekkelijk doelgericht technisch onderwijs vanaf de basisschool (huidig onderwijs is niet
uitdagend genoeg)
o

Afstemming van het onderwijs op de deelnemers, de overgang VMBO-MBO
verkleinen/opheffen,

o

Het VMBO heeft nauw contact met bedrijven in de regio en werkt samen aan een betere
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

o

Het vergroten van de doelmatigheid door overlap uit opleidingen te halen en een (eventuele)
verkorting van de opleidingsduur te realiseren.

Het curriculum is in nauwe samenwerking tot stand gekomen. Regionale arbeidsmarktrelevantie is een
belangrijk criterium bij het kiezen De docenten VMBO en MBO hebben structureel overleg over de
concrete invulling van de thema's en het tot stand komen van modulair onderwijs. De beroepsmatige
inhoud sluit zoveel mogelijk direct aan bij het gekozen opleidingsdomeinen van het MBO. Al vanaf
leerjaar 3 VMBO lopen de leerlingen stage op diverse plekken, zodat hun uiteindelijke keuze
weloverwogen gemaakt kan worden; komen er regelmatig gastsprekers vanuit het bedrijfsleven en
wordt met name gewerkt aan ondernemersvaardigheden(competenties).
In leerjaar 3 en 4 VMBO gaan leerlingen zoveel mogelijk modules volgen bij of met Gilde
Opleidingen, daar is immers het equipment professioneler en kan hij stage lopen, samen met een
Buddy uit het mbo in een meer arbeidsnabije leeromgeving. Na zijn eindexamen VMBO gaat hij
meteen in het ontstane zomerlek, een MBO-stage lopen, met adequate begeleiding en gestuurde
opdrachten. Deze werkwijze impliceert tijd- en kwaliteitswinst voor de leerling.
Het VMBO heeft nauw contact met het bedrijfsleven rondom Roermond en omgeving (Duitsland). Er
is structureel overleg met onder andere Keyport 2020 en andere ondernemers over ontwikkelingen in
de branches, over de kenmerken van de toekomstige werknemer en over het gewenste vaktechnische
niveau. De vraag van het bedrijfsleven, samen met het regioprofiel en landelijke publicaties rondom
de toekomst van techniek, worden vertaald naar het opleidingsaanbod. Met name de beroepsroute in
de regio geeft een duidelijke richting aan: het domein techniek en procesindustrie (SMART-industrie),
logistiek en ondernemersschap.
Daarnaast wordt in het curriculum van deze leerroute meer ruimte gemaakt voor (bedrijfs) stage,
halen we de bedrijven (techniek, logistiek, economie) in huis en worden er expliciet de competenties
in verwerkt die de leerling nodig gaat hebben in de arbeidsmarkt, zodat er ook goed toegeruste en
gemotiveerde leerlingen starten in de arbeidsmarkt.
Behoefte van het bedrijfsleven is vooral gelegen in het feit dat er door het onderwijs meer aandacht
geschonken moet gaan worden aan het aanleren van de juiste beroepsvaardigheden in een vroeg
stadium. Te noemen valt: Initiatief nemen, stressbestendigheid, zelfinzicht en zelfreflectie,
zelfstandigheid, flexibiliteit etc. Er is structureel overleg over ontwikkelingen in de branches, over de
kenmerken van de toekomstige werknemer en over het gewenste vaktechnische niveau. De vraag van
het bedrijfsleven samen met het regioprofjel en landelijke ontwikkelingen rondom de toekomst van
ondernemersschap worden vertaald naar het opleidingsaanbod.
Dit sluit aan bij de landelijke, maar ook bij de regionale visie over hoe het onderwijs van de toekomst
moet gaan uitzien:
"Onderwijs in doorlopende leerlijn met het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven "
Uiteraard geloven wij dat deze ondernemersroute in samenwerking met het Blariacumcollege en de
partners ROC Gilde opleidingen, voor onze leerlingen een uitstekende voorbereiding is om meer en
beter toegerust te worden tot de wereld van de techniek. Het zou erg fijn zijn als we uw subsidie als
extra stimulering zouden mogen ontvangen.
Mocht het nodig zijn om meer toelichting te ge en, dan zijn we hier uiteraard toe bereid.

Met vriendelijke groet,
drs. J.J.M. (Jos) Gijzen, directeur
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