TECHNIEK CAMPUS

MULTIFUNCTIONELE LOCATIE IN HARDINXVELD-GIESSENDAM
Eén locatie waar technici theoretisch worden
geschoold, praktijkervaring opdoen, trainingen
volgen en geëxamineerd kunnen worden, dat is de
multifunctionele Techniek Campus in HardinxveldGiessendam. De campus is een gezamenlijk initiatief
van het regionale bedrijfsleven en het Da Vinci College.

TEAMWORK VAN ONDERWIJS
EN BEDRIJFSLEVEN LEIDT
TOT SLAGINGSPERCENTAGE
VAN BIJNA 100%

Doel: nog meer kwaliteit brengen op de werkvloer van
installatiebedrijven. “Onderwijs is niet one way”,
vindt docent Fred van Veldhuizen. “Wij kunnen als
ROC alleen kwaliteit leveren door een nauwe
samenwerking met bedrijven.”

Desiree Kon en Fred van Veldhuizen pleiten voor onderwijs
met meer aandacht voor de individuele student

Fred van Veldhuizen:

“IK ZIE MEZELF
ALS EEN COACH
VOOR DE STUDENTEN.
HET HEET NIET
VOOR NIETS
BEROEPSBEGELEIDENDE
LEERWEG.”
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Een van de bedrijven met wie de Techniek Campus de handen
ineen heeft geslagen is Installatiebureau Kon. Dit bedrijf heeft een
duidelijke visie op de ontwikkeling van zijn medewerkers en welke
interactie daarvoor nodig is met het onderwijs. Mede-eigenaar van
Installatieburo Kon en OTIB Topcoach van het jaar MKB Desiree
Kon: “We vinden het belangrijk naar de jongens te luisteren en hen
te coachen. Iedere jongen heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing.
Die probeer ik te lezen zodat we hem kunnen stimuleren zich te
ontwikkelen. Dat doen we in overleg met het Da Vinci College.
Hoe zorgen we er samen voor dat een student sneller in een
leermodus komt? Verrassend genoeg heb ik het met Fred nooit over
techniek. Het gaat altijd over de studenten, bedrijfsvoering en hoe
de kwaliteit van het onderwijs nog beter kan.”
DE KERN VAN BEROEPSPRAKTIJKVORMING
Docent en examinator Fred van Veldhuizen is blij met het hechte
contact met Installatiebureau Kon. “Die extra aandacht die
Kon de studenten geeft, dat is de kern van de beroepspraktijkvorming. Het gaat niet alleen om de materiële kant, dat ze de
waterpomptang kunnen aangeven. Het gaat erom de jongens
op te leiden naar zelfstandigheid. Ja, ze zullen fouten maken
en niet productief zijn, maar je geeft hen wel de gelegenheid
zich te ontplooien. Hier kijken we als school en bedrijf samen
naar. Wat heeft een student nodig? Ik zie mezelf als een
coach voor de studenten. Het heet niet voor niets beroepsbegeleidende leerweg.”

DE JUISTE HOUDING ONTWIKKELEN
De twintigjarige Mart de Jong, student Eerste monteur
installatietechniek, is mede door de coaching van Desiree en Fred
flink veranderd. Mart: “Ik ben volwassener en verantwoordelijker
geworden door de gesprekken die we gevoerd hebben. Ik heb
bijvoorbeeld geleerd dat niet alles zwart-wit is en dat ik zelf duidelijk
moet zijn over hoe ik behandeld wil worden.” Desiree is trots op wat
Mart heeft bereikt: “Technisch gezien kunnen ze het wel. Minstens
zo belangrijk is dat ze de juiste houding naar hun werkgever en
de klant ontwikkelen. Mart heeft geleerd te praten over de echte
oorzaak van problemen. Hij schiet niet meer in de verdediging als
hij onzeker is, maar komt zelf naar me toe om te praten.”
INSPECTIE ENTHOUSIAST OVER WIJZE VAN EXAMINERING
De Techniek Campus in Hardinxveld-Giessendam is een
multifunctionele locatie. Niet alleen staan alle gangbare installaties
er om op te oefenen, ook stellen fabrikanten er hun producten
op en leveren materialen aan. Veel bedrijven gebruiken de
Techniek Campus als trainingslocatie voor hun medewerkers.
Voor extra praktijkondersteuning kunnen zij aanschuiven bij de
mbo-opleidingen of bij InstallatieWerk Zuid-Holland. Ook bij
de examens die op de Techniek Campus worden afgenomen
is het bedrijfsleven betrokken, onder andere door een plaats
in de examencommissie. “De Inspectie van het Onderwijs is
buitengewoon tevreden over onze manier van examineren”, vertelt
Fred. “Het mooiste compliment dat we kregen, was dat zij graag
wilde dat de examinering in het hele land zo geregeld zou zijn als
bij ons. Bijna 100% van onze studenten slaagt. Dat is het resultaat
van teamwork tussen de docenten en de betrokken bedrijven.”

Student Mart de Jong volgt de bbl-route installatietechniek

BEDRIJVENKRING INSTALLATIE- EN ELEKTROTECHNIEK
Installatieburo Kon en Da Vinci College, initiatiefnemers
van de bedrijvenkring Installatie-en Elektrotechniek, willen
de samenwerking tussen bedrijfsleven en school versterken.
“Ben je aangesloten bij de bedrijvenkring, dan mag je
bijvoorbeeld gebruikmaken van de Techniek Campus en de
Duurzaamheidsfabriek. Maar veel belangrijker is dat je een
stem hebt die wordt gehoord door opleidingsland. De enorme
kwaliteitsslag die het Da Vinci College heeft gemaakt in de
afgelopen jaren is het bewijs dat kritisch meedenken door het
regionale bedrijfsleven heel zinvol is.”

•

Wilt u gebruik maken van de Techniek Campus, aansluiten
bij de bedrijvenkring of heeft u ideeën over samenwerking?
Neem dan contact op met Marieke van Halm
(mvanhalm@davinci.nl).
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