
“De beoordelingscommissie staat een pittige klus  
te wachten. Naar verwachting zullen zo’n tachtig  
regioplannen ten behoeve van Sterk Techniek
onderwijs worden ingediend. Ik ben blij met dat hoge 
aantal, want dat betekent dat er veel animo in het 
vmbo en de regio is om het Techniekonderwijs te  
verbeteren en dat er landelijk een goede regionale 
spreiding is. De commissie is breed van samen
stelling. Er zitten mensen in uit het onderwijs,  
bedrijfsleven, bestuur en wetenschap waarbij ook is 
gelet op de verdeling man/vrouw en de geografische 
spreiding. Om de beoordelingen vlot te laten verlopen 
zullen we de beoordelingscommissie in eerste  
instantie opsplitsen in een vijftal kleinere groepen  
van drie personen.

Beetje zweten
De regioplannen worden allereerst administratief 
goed voorbereid en daarna allemaal op dezelfde  
manier bekeken door de kleinere groepen.  
Deze groepen vellen niet het eindoordeel,  

dat doen we  bij ieder voorstel als beoordelings
commissie in het geheel. In het voortraject hebben 
we heldere afspraken met elkaar gemaakt over hoe  
we gaan beoordelen. We hebben om het zo maar te  
zeggen de horloges gelijk gezet. Doelstelling is om  
in juli de eerste toewijzingen van middelen te doen 
voor volgend schooljaar. Er staat zeker wat druk op  
de ketel, maar een beetje zweten kan geen kwaad,  
het is voor een goede zaak.

Ondernemer
Mijn hele leven ben ik ondernemer geweest.  
Ik had bedrijven in de metaalsector en de kunststof
industrie. Tot vorig jaar, toen heb ik mijn laatste  
bedrijf verkocht. Mijn twee kinderen hadden geen 
animo om de bedrijven voort te zetten, dus heb ik 
andere mensen in de gelegenheid gesteld om de  
toekomst van deze bedrijven te garanderen.  
Mijn ondernemer schap heb ik altijd gecombineerd 
met bestuurlijk werk en op die manier heb ik ook  
affiniteit met het onderwijs gekregen. Daar heb ik  
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altijd veel voldoening uit gehaald. Mijn eerste  
bestuurlijke ervaringen op het gebied van onderwijs 
liggen in het primair onderwijs. Daar heb ik het vmbo 
redelijk goed leren kennen, want veel kinderen uit het 
primair onderwijs gaan naar het vmbo. Binnen mijn 
bedrijven heb ik altijd ruimte geboden aan leerlingen 
uit het vmbo en studenten van mbo, hbo en universi
teit voor stages.

Uitstekende vakmensen
Als voorzitter van de Metaalunie ben ik later nauw  
betrokken geraakt bij het beroepsonderwijs.  
Beroepsonderwijs vind ik heel belangrijk. Het vmbo 
vormt daarin de eerste stap en is daarom een hele 
belangrijke. In het vmbo zitten leerlingen die heel 
vaak via het mbo een prima plek in de maatschappij 
weten te vinden. Het worden uitstekende vakmen
sen die Nederland heel hard nodig heeft. Het is heel 
belangrijk dat het bedrijfsleven verbinding maakt met 
het vmbo en op die manier bijdraagt aan een positief 
imago van deze onderwijssector. Daar wil ik me graag 
voor inzetten.

100 miljoen euro
Helaas constateren we een aantal grote uitdagingen 
in het Techniekonderwijs. Er zijn op de kaart lege 
plekken, de instroom van leerlingen neemt af, het is 
voor bedrijven een hele uitdaging om goed technisch 
geschoold personeel te krijgen. Ik ben blij dat dit  
kabinet plannen heeft en geld ter beschikking stelt 
om een verbetering te realiseren. Honderd miljoen 

euro structureel ter versteviging van het vmbo is  
best veel geld. Het is beslist noodzakelijk. De verdeel
sleutel van het geld is bekend. De bedragen die 
worden toegekend zijn gebaseerd op een vaste 
vergoeding per leerling. Als beoordelingscommissie 
hoeven we dus niet over de hoogte van bedragen te 
discussiëren, maar beoordelen we of een bedrag kan 
worden toegekend of niet. Het is aan de minister daar 
een definitief besluit over te nemen.   

Toekomstbestendig
Heel belangrijk is dat plannen toekomstbestendig zijn. 
Dat betekent dat er geen gelegenheidscoalities, maar 
toekomstbestendige coalities in de regio’s tussen 
vmbo, mbo en bedrijfsleven moeten worden gesloten. 
We toetsen de plannen op een aantal criteria:  
1. Creëert een plan een dekkend aanbod? 2. Wordt het 
Techniekonderwijs kwalitatief verbeterd? 3. Is het plan 
uitvoerbaar en haalbaar? 4. Is de begroting voldoende 
onderbouwd? 

Oplossingen
We signaleren met zijn allen een fors aantal uit 
dagingen. Er is een tekort aan vaktechnisch perso
neel, aan docenten, we zien dalende leerlingaantallen 
en de techniek verandert continu waardoor het voor 
scholen heel moeilijk is om steeds af te stemmen op de 
actualiteit. Het Techniekonderwijs weet zich voor deze 
uitdagingen gesteld, er is nu behoefte aan oplossingen. 
Het kabinet realiseert zich dat en stelt 100 miljoen euro 
structureel in het vooruitzicht. Veel geld, het is nodig!”  
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