
Met 23 jaar leermeesterschap mag hij zich de 

laatste jaren leermaster noemen. Met die titel 

laat je zien dat je een stapje extra hebt gezet 

in motivatie en inzet, skills voor leerling

begeleiding en naar buiten treedt als gezicht 

van de branche. Een leermaster krijgt ook 

zelf feedback en volgt regelmatig training. 

Bijvoorbeeld: hoe begeleid je leerlingen op 

de werkvloer of hoe breng je vakkennis over?

Kraamkamer
“Voor de autobranche vormen het vmbo en 

mbo de kraamkamer van het beroep,” zegt 

Jan van Steenis. “Voor de hele technische 

sector is het zichtbaar maken van beroepen 

belangrijk. Dan kunnen jongeren van jongs 

af aan ervaren of dit wat voor ze is.” Om die 

reden verzorgt Van Steenis met BMW  

Amsterdam een hele reeks activiteiten,  

van gast en praktijklessen tot (snuffel)stages 

en van beroepenmarkten en Techniekdagen 

tot aan de ontwikkeling van leermethoden 

voor de mobiliteitsbranche samen met 

mbodocenten in het Team NextTechnician 

Amsterdam. Met het Montessori College 

Oost en ROC van Amsterdam is recent  

een doorlopende route voor de mobiliteits

branche ontwikkeld, waarin vmbo’ers ook 

bij het roc over de vloer komen. 

Hightech werkplaats
Door contact met de praktijk krijgen leer

lingen een duidelijker beeld van de branche 

en het beroep. “Het is als leerling best lastig 

om te bepalen wat je wel en niet wil en je 

toekomst te plannen. Sommige technische 

beroepen hebben bij jongeren het stempel 

‘achterhaald en vuil werk’. Die oude beeld

vorming is hardnekkig. Kom maar eens 

langs op de werkplaats van BMW, die glimt  

je tegemoet!” zegt Jan van Steenis.  

Leerlingen die de hightech werkplaats  

bezoeken zien de ontwikkelingen in de  

elektronica en techniek en ervaren hoe het 

is om in een team te werken. “In de techniek 

zijn er altijd nieuwe ontwikkelingen.  

Dat is geweldig voor leerlingen, want je  

staat nooit stil.” 

“Het allermooiste van leermeester zijn is jonge  
mensen de kans geven zichzelf te vinden en te  
helpen zorgen dat niemand tussen wal en schip  
raakt.” Aan het woord is Jan van Steenis, technisch  
specialist en leermaster bij BMW Amsterdam.


