
De 
perfecte 
match

In Gorinchem werken het Gilde Vakcollege Techniek en  
Bedrijvenkring Wetech – waarbij meer dan 150 technische bedrijven  
uit de regio Gorinchem zijn aangesloten – nauw samen. Op de  
inhoud van het onderwijs, het beschikbaar stellen van stageplaatsen,  
materialen en apparatuur en de bemiddeling bij de werving van 
technisch docenten. 

Wat zijn de voordelen voor Wetech?
Rokus: “We investeren nu in het vmbo-onderwijs om er over vijf jaar 

plezier van te hebben. Daar is visie voor nodig. We werken nu aan de 

basis om dan ook nog technisch personeel te hebben. Daarmee pakken 

we onze rol, maar we beseffen dat we, om überhaupt nog kinderen te 

interesseren voor techniek, nog verder terug moeten naar het basis-

onderwijs. We zullen plannen moeten gaan maken hoe we dat gaan 

aanpakken.”

En voor de school?
Krijn: “Dat is inmiddels duidelijk genoeg, toch! Zonder Wetech had 

het Gilde een enorm probleem. Technisch onderwijs kan zichzelf niet 

bedruipen. Daar heb je het bedrijfsleven en de overheid voor nodig. 

Daarom ben ik ook zo blij dat de overheid extra geld voor techniek  

beschikbaar stelt.”

Hoe bouw je zo’n goede samenwerking op?
Rokus: “Het is voornamelijk werken aan de relatie. Als er verbinding 

is met school gaan de dingen vanzelf. Daar moet je aan werken door  

elkaar uit te nodigen, enthousiast te zijn over wederzijdse projecten. 

Daar steekt Wetech ook op in. Nieuwe leden moeten bereid zijn om 

samen te werken met de school. Ben je dat niet, ben je ook niet welkom, 

want dan voeg je ook helemaal niks toe.”

Krijn: “De lijnen zijn kort. Als schooldirecteur zit ik ook in het  

bestuur van Wetech. Daarnaast ontmoeten we elkaar bij tal van andere 

activiteiten buiten de school. Als er iets speelt, weten we dat direct  

van elkaar. Wat hier op school gebeurt, doen we in gezamenlijkheid.  

Dan con cluderen we samen dat er iets moet gebeuren. Dat werkt  

perfect.”

Waarin ondersteunt Wetech de school?
Krijn: “Heb je even? Het begint met het aanbod van jaarlijks 250  

stageplaatsen voor onze leerlingen. Hebben we geen omkijken naar.  

Managers H&R van de aangesloten bedrijven houden in het vak  

Nederlands ‘levensechte’ sollicitatiegesprekken met de leerlingen.  

De bedrijven leveren jaarlijks voor enkele tienduizenden euro’s  

materiaal en apparatuur. Daarnaast adviseert Wetech ons over de 

verdieping van het technisch onderwijs. Dat laatste is van belangrijke 

inhoudelijke betekenis.”

Waarom kiest Wetech voor ondersteuning  
van het vmbo?
Rokus: “Omdat het ontzettend belangrijk is dat de basis goed is en  

de basis leer je op het vmbo. Het Gilde Vakcollege Techniek kiest in  

haar visie voor verdieping in plaats van breed opleiden. Het bedrijfs-

leven erkent dat ook. Bedrijven laten stagiaires in groten getale  

komen, want met een relatief geringe inspanning kunnen ze een  

jongere begeleiden. Iemand die niks kan, moet je van A tot Z bij de  

hand nemen en dat werkt niet. Dan is er geen match.”

Hoe ver gaat de invloed op het onderwijs?
Krijn: “Wetech heeft invloed op de lijnen die we moeten lopen, maar 

het gaat niet zo ver dat Rokus mij vertelt dat onze lessen niet goed zijn 

en dat ik daaraan iets moet doen. De lessen zijn en blijven onze eigen 

verantwoordelijkheid.”

Rokus: “We gaan niet op de stoel van de schooldirecteur zitten, daar 

hebben we geen enkele behoefte aan. Redert is een opleider, daar is  

hij goed in. Dat moeten wij vooral niet gaan doen. Hij moet vooral  

ook niet op mijn stoel gaan zitten, want daar heeft hij geen verstand 

van. Als je dat begrijpt van elkaar, kun je samen heel succesvol zijn.  

Belangrijke voorwaarde van een succesvolle samenwerking is dat  

het voor beide partijen voordelen oplevert. Anders gaat het gewoon  

niet werken.”

“ZONDER  
ONDERSTEUNING WETECH  
GEEN HOOGSTAAND  
TECHNISCH ONDERWIJS”
Krijn Redert, directeur Gilde Vakcollege Techniek

“UITEINDELIJK WILLEN  
WE GEWOON TECHNISCH  
PERSONEEL WERVEN”
Rokus Vlot, voorzitter Wetech

Martjan van Dijk gebruikt tijdens een praktijkles 
op het Gilde Vakcollege Techniek een HoloLens.


