
 

Inleiding 
De stad Weert en omliggende regio economisch sterk en vitaal houden, zodat 
het nageslacht er een toekomst met perspectief heeft. Dat is in een notendop 
de missie van ‘Stichting VO regio Weert bedrijfsleven’ waarin de LVO scholen in 
Weert en het bedrijfsleven de krachten hebben gebundeld.

Weert en regio sterk houden 
voor nageslacht  

Secretaris Henk Winkelman van de stichting: “We 
willen de jongeren in Weert stimuleren en prikkelen 
om na hun opleiding in Weert en regio te blijven. 
Daarom moeten we hen bekend maken met het 
aanwezige bedrijfsleven en laten zien welke kansen 
en carrièremogelijkheden er hier zijn. Onderwijs en 
bedrijfsleven hebben een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid om Weert voor onze kinderen aantrekkelijk 
en sterk te houden.” 
 
Verduurzamen 
Bijna 50 bedrijven uit onder andere Weert, Nederweert, Budel, Ittervoort en Kelpen maken 
deel uit van ‘Stichting VO regio Weert bedrijfsleven’. Het voortgezet onderwijs is vertegen-
woordigd met 4 scholen; van praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo tot en met gymnasium. 
Secretaris Henk Winkelman is ook sectordirecteur van Het Kwadrant, een vmbo-school in 
Weert. “Deze koppeling ligt er vanuit het verleden, want de stichting is al in 1999 op Het 
Kwadrant ontstaan. Er lag op dat moment een stevige relatie tussen de sector Techniek van 
de school en het bedrijfsleven en een aantal mensen heeft toen bedacht om de relatie, in 
de vorm van een stichting die de naam ‘St. Kwadrant bedrijfsleven’ kreeg, te verduurza-
men.”

Omdat meerdere vo-scholen participeren in de stichting is de naam een jaar geleden ge-
wijzigd in ‘Stichting VO regio Weert bedrijfsleven’. Henk Winkelman: “Deze misschien wat 
moeilijke naam dekt echter veel meer de lading. De stichting behelst immers meer scho-
len dan alleen Het Kwadrant. Gezien het verleden zijn de deelnemende bedrijven wel nog 
hoofdzakelijk technisch georiënteerd, maar er sluiten steeds meer bedrijven uit andere 
branches aan. Zo doet ook een tiental bedrijven uit de dienstverlening mee. Die ontwikke-
ling juichen we toe.” 



 
Blijven aanhaken 
De activiteiten die de bedrijven ondernemen variëren van het verzorgen van rondleidingen 
in de ondernemingen, het geven van gastlessen op scholen tot het leveren van materialen. 
Leerlingen gaan ook op stage in de bedrijven. Weert en omgeving, het onderwijs en het 
bedrijfsleven, dienen aantrekkelijk voor de jeugd te zijn. Henk Winkelman: “Dat bereiken 
we onder andere door leerlingen hoogwaardig onderwijs te bieden en bedrijven met nieuwe 
technologieën de lessen binnen te halen. Als wij onderwijs geven zonder de input en samen-
werking met het bedrijfsleven, geven we onderwijs uit 1950. Wij moeten continu blijven aan-
haken met de buitenwereld, want de huidige techniek gaat zo hard, dat we de boot missen 
als we dat niet doen.” 
 
Committeren 
Deelnemende bedrijven betalen jaarlijks 100 euro contributie. “Dat is eigenlijk een soort 
symbolische contributie”, zegt Winkelman. “We hebben bewust gekozen voor zo’n laag be-
drag om een duurzame samenwerking te realiseren. Maar we vragen wel contributie, omdat 
we geen vrijblijvendheid willen. Onderwijs en bedrijfsleven hebben in Weert een gezamenlij-
ke, maatschappelijke taak. We willen daarom ook dat bedrijven zich committeren.”
 
Cofinanciering 
Het bestaan van de stichting helpt ook in het tot stand brengen van cofinanciering door 
meerdere partijen waardoor grote investeringen, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een 
tweearmig freesmachine, tot de mogelijkheden behoren voor Het Kwadrant. Ook in de regio-
plannen voor Sterk Techniekonderwijs die worden gemaakt, komt het netwerk goed van pas. 
“In de plannen vereist het Ministerie van Onderwijs 10 procent cofinanciering van het be-
drijfsleven. Als stichting hebben wij al de ingang bij de bedrijven om Sterk Techniekonderwijs 
over de bühne te brengen. Dat is een heel groot voordeel.”   

Later profijt
De relatie tussen het voortgezet onderwijs en bedrijfsleven in Weert is prima. Al gaat het 
voor de bedrijven, in deze tijd van voorspoed, op school vaak niet snel genoeg. “Wat scholen 
voor bedrijven kunnen betekenen is gebaseerd op lange termijn en is niet direct zichtbaar. 
Het effect van onze inzet is hopelijk dat studenten uit Weert en omgeving gaan solliciteren 
bij bedrijven in Weert en omgeving. Omdat ze tijdens hun periode in het voortgezet onder-
wijs hebben gezien welke kansen er liggen. Maar dat effect vindt pas jaren later, na hun 
studie, plaats. Bedrijven vinden die boodschap wel eens moeilijk. We houden ze voor dat ze 
in leerlingen en het onderwijs investeren om jaren later profijt te hebben. Nu willen ze alleen 
maar mensen en roepen ze: waar blijven de jongeren? Nou, die komen eraan!”
 

Meer informatie: 
 

www.sterktechniekonderwijs.nl

Contact: 

info@sterktechniekonderwijs.nl


