Jeugd enthousiasmeren
voor techniek

Op 26 januari jl. opende Hoppenbrouwers een praktijkschool
voor werktuigbouwkundige installaties. Maykel Vermeer, praktijk
opleider werktuigbouwkundige installaties bij Hoppenbrouwers,
stoomt de leerlingen hier klaar voor het bedrijfsleven en de
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denken gezet’, aldus Mart van der Heijden.

Maykel Vermeer: “Met onze praktijkschool proberen we de conti
nuïteit van ons vakmanschap te waarborgen. We zien dat het volume
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van installatietechniek alsmaar toeneemt in onze leefomgeving en
daarom onmisbaar is voor onze economie en manier van leven.

kunnen de uitstroom van onze huidige vakmensen straks opvangen.

Gastspreker Jan Blijenberg,
adjunct directeur tibo-veen

Onze ervaring is dat dit in het elektrotechnische vak goed werkt
en daarom rollen we dit traject ook uit voor werktuigbouwkundige
installaties. We kunnen de jeugd nu opleiden door de praktijk te

De titel van zijn inleiding: Hoe kun je mensen stimuleren,
laten groeien en zorgen dat jezelf wat meer ruimte krijgt?
Jan Blijenberg, adjunct directeur van tibo-veen, maakte
zelf deel uit van de eerste groep van MT-leden en directie
die deelnam aan de DGC-leiderschapsacademie. Acht jaar
geleden alweer. Hij is gefascineerd geraakt door de vraag:
“Hoe zorg ik ervoor dat ze niet gewoon op een werk lopen,
maar binnen het werk hun eigen winkeltje hebben waar zij
ook verantwoordelijk zijn?”
Zijn opgedane kennis wilde hij graag delen met de huidige
deelnemers aan de DGC-leiderschapsacademie. Jan: “De
kunst is niet ‘de politieagent’ te spelen maar zorg ervoor
dat ze zichzelf verantwoordelijk voelen en meedenken om
het binnen de uren voor elkaar te krijgen.”

combineren met theorie op school. Ze werken vier dagen met ons
mee op projecten en gaan één dag per week naar school en krijgen
nu aanvullend één avond in de week extra praktijkles in eigen huis.”

“Ik wilde de techniek in en ben gaan kijken naar opleidingen
van het ROC en zag dat ik bij Hoppenbrouwers praktijk en
theorie kan combineren. Vorig jaar heb ik een BOL-opleiding
gedaan en kwam erachter dat BBL meer iets voor mij is.
Met de komst van de nieuwe praktijkschool kan ik vragen
stellen om van te leren en fouten maken zonder dat ik er op
afgerekend word. Ik volg de opleiding op niveau 2 en kan na
het behalen van mijn diploma me nog verder specialiseren
binnen de disciplines utiliteit, woningbouw, service of dak.”
Bob van den Bogaard
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