
Het techniekuurtje, ook wel informatieuurtje ge-
noemd, werd opgezet zonder groots plan en ontstond 
vooral uit een behoefte, vertelt programmamanager 
M&T en ondersteuner STO Lenie van Lieverloo. “We 
ontdekten op de platforms van de drie technische 
profielen dat er veel vragen waren. Docenten voelden 
zich onvoldoende geïnformeerd en hadden vragen 
over STO, maar niet altijd een plek waar ze die konden 
stellen.” 

Kortom, er was wat meer aandacht nodig voor deze 
groep. Die aandacht kon gegeven worden vanuit de 
landelijke STO-organisatie met medewerking van de 
platforms, vonden alle betrokkenen. En dus werden 
de krachten gebundeld. 

De bijeenkomst moest vooral geen vraag-ant-
woord-opzet krijgen, aldus gespreksleider en organi-
sator Adriaan de Graaff. “We wilden dat de kandidaten 
in gesprek gingen over de vragen die ze hadden en 
elkaar ook hielpen. Zie het als samen sparren.” De be-
zetting van de vijf edities was wisselend, de ene keer 
was er acht man, de andere keer een paar minder. En 
soms schoven er ook projectleiders of mensen uit het 
bedrijfsleven aan. 

Veelzijdig aanbod van vragen
Het oorspronkelijke plan was om de informatie over 
STO via de regio’s te verspreiden, maar door de komst 
van het coronavirus werd besloten een online optie te 
bedenken, aldus De Graaff. “Geïnteresseerden kun-
nen zich opgeven en krijgen een uitnodiging voor 
de sessie. Soms hebben mensen naderhand alsnog 
een vraag die ze bijvoorbeeld niet in de groep wilde 
stellen, dan helpen we ze daarbij.” 

De vragen die gesteld werden, gingen over allerlei 
onderwerpen, aldus Van Lieverloo. “Gelukkig ging 
het niet voornamelijk over financiën, maar veel meer 
over de praktische rol die de docenten konden pakken 
in het programma in hun eigen regio. Of over hoe je 
het bedrijfsleven benadert. Het was daarom ook goed 
dat er coördinatoren en teamleiders aanschoven, zo 
trek je het gesprek wat meer uit de eigen hoekjes waar 
iedereen in zit. Ze hebben elkaar immers hard nodig.”

Ook volgens De Graaff helpt het als verschillende 
partijen samen in gesprek gaan. “Je ziet soms een 
verschil in niveau van kennis over het project. Soms 
hebben mensen het projectplan niet gekregen, of niet 
goed gelezen, terwijl anderen daar veel meer over 
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weten.” Het is daarnaast ook leuk om te zien dat de 
verschillende deelnemers elkaar helpen, inspireren en 
voorbeelden delen, aldus de gespreksleider. “Ik denk 
dat veel mensen zich ook afvragen of ze op de goede 
weg zijn. Wij zeggen dan: welke opdracht heb jij ge-
kregen en hoe gaat dat je af? En koppel dit ook vooral 
terug aan je programmaleider.” Dit soort vragen geven 
ook een goed inzicht in hoe een regio functioneert. 

Evalueren en doorpakken
Het plan is nu om te evalueren hoe de bijeenkom-
sten verlopen zijn, aldus Van Lieverloo. “We willen de 
verantwoordelijkheid blijven nemen om de achterban 
te benaderen en moeten daarbij ook rekening houden 
met het feit dat we er gezamenlijk de schouders onder 
moeten zetten. Alle betrokken STO-partijen moeten 
elkaar aanvullen en samenwerken met behoud van 
het eigen profiel. Samen hebben we immers hetzelfde 
belang.” 

De opzet zal daarbij waarschijnlijk hetzelfde blijven, 
in een online omgeving. “Het werkte goed in deze 
kleinschalige opzet”, vindt Van Lieverloo. “De vragen 
De opzet zal daarbij waarschijnlijk hetzelfde blijven, 
in een online omgeving. “Het werkte goed in deze 
kleinschalige opzet”, vindt Van Lieverloo. “De vragen 
komen goed aan bod en er werd veel kennis gedeeld. 
Dat werkt beter dan een grote online bijeenkomst 
met tientallen mensen te organiseren.” 

Ook De Graaff houdt de opzet graag zoals deze nu 
is. “Zolang er belangstelling voor is, gaan we ermee 
door. Het is voor de leden van de platforms belang-
rijk dat ze efficiënte informatie krijgen. En misschien 
veranderen we nog eens iets aan de opzet, we zijn vrij 
om er een beetje mee te spelen.” 

 
Ook deelnemen? Mail: secretariaat@platform-pie.nl
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