Kiezen, leren en
werken in techniek

Zeeland heeft met de havens, de procesindustrie, de energie- en de
foodsector belangrijke economische pijlers die een relevante bijdrage
leveren aan de regionale economie. Ook zorgen deze sectoren voor
een aanmerkelijk aandeel in de provinciale werkgelegenheid.
De vraag naar adequaat opgeleid technisch
personeel is - op alle niveaus - onveranderd
hoog en zal in de komende jaren alleen maar
toenemen. Ook in Zeeland is dit het geval, al
heeft de Zeeuwse jeugd – landelijk bezien –
de meeste belangstelling voor een technische
opleiding.
Om het technisch potentieel en de innovatiekracht nog meer te versterken werken
ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden samen. Met een gemeenschappelijke
aanpak en focus bundelen zij de krachten
om het aanbod aan technisch personeel niet
alleen te vergroten maar ook te versterken.

Context
•

Nederland staat van oudsher in de top
van internationale ranglijsten voor
concurrentiekracht, innovatie en
wetenschap. Om die positie te behouden
en te versterken is een voortdurende
investering in (toekomstig) personeel
essentieel. Er bestaat een grote behoefte
aan middelbaar en hoger opgeleide
technische professionals.

•

De landelijke overheid heeft een beleid
(Techniekpact) opgesteld om in samenwerking met tal van partijen (o.a. werkgevers, werknemers, onderwijs en lokale
overheden) jongeren meer te interesseren
voor wetenschap en techniek.

•

In de provincie Zeeland is het Huis van de
Techniek dé organisatie die alle activiteiten
op dit gebied coördineert en faciliteert.
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>>

Wie zijn wij?
•

Een onafhankelijke stichting waarin
ondernemers, onderwijsinstellingen en
overheden met elkaar samenwerken.

•

Het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de hele
onderwijsketen en vertegenwoordigers
van overheden.

•

Een onafhankelijke voorzitter (afkomstig
uit het bedrijfsleven) leidt het bestuur.

•

Onze activiteiten zijn er op gericht om zo
veel mogelijk jongeren in contact te
brengen met techniek, wetenschap en het
bedrijfsleven.

Wat doen wij?
•

•

Wij stimuleren in de hele onderwijsketen
jongeren zich goed te oriënteren op een
keuze voor wetenschap en techniek.
Wij stimuleren, adviseren, coördineren,
initiëren en faciliteren activiteiten die
leiden tot een groter aanbod van technici.

Wat bieden wij?
•

Wij bieden toegang tot een sterk netwerk
van samenwerkende bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en andere
(landelijke) partijen.

•

Wij laten jongeren kennismaken met het
regionale bedrijfsleven door middel van
bedrijfsbezoeken, gastlessen en (project)
opdrachten.

•

Wij verzorgen vervoer ten behoeve van
technische bedrijfsbezoeken en projecten.

•

Wij leiden Techniek Ambassadeurs
(medewerkers uit het bedrijfsleven) en
– vrouwelijke - rolmodellen op om goede
gastlessen te kunnen verzorgen.

•

Wij hebben specifieke aandacht voor de
kansen voor meisjes in de techniek.

•

Wij ondersteunen scholen met de
ontwikkeling van wetenschap en techniek
binnen het curriculum.

Hoe doen wij dat?
•

•

•

Wij profileren wetenschap en techniek in
het basis en voortgezet onderwijs.
Wij zien in onderzoekend, ontdekkend en
ondernemend leren dé basis voor
uitdagend onderwijs.
Wij stimuleren de samenwerking tussen
het bedrijfsleven en het onderwijs om
jongeren al vroeg kennis te laten maken
met de kansen die een keuze voor
wetenschap en techniek hen te bieden
heeft.
Wij stimuleren vroegtijdige schoolverlaters
(herintreders, omscholers) een opleiding
te voltooien om zich kansrijk te maken op
de arbeidsmarkt (zij-instroom).

>>

Hoe bekostigen wij dit?

Doet u mee?

Wij ontvangen bijdragen van:
• primair-, voortgezet-, middelbaar- en
hoger onderwijs;
• overheden;
• bedrijfsleven;
• subsidies;
• projectgerelateerde activiteiten.

•

2011 – 2014:
1.500 ritten met de Techniekbus.

•

2011 – 2014:
40.000 leerlingen op bedrijfsbezoek bij
een technische organisatie.

•

2011 – 2014:
80.000 leerlingen maakten kennis met
wetenschap en techniek.

Wat betekent het voor u?
•

U laat jongeren zien welke kansen zij in de
regio hebben.

•

U profileert uw organisatie op gebied van
maatschappelijk verantwoord
ondernemen, innovatie en duurzaamheid.

•

U levert een bijdrage aan de gezamenlijke
doelstelling meer belangstelling bij
jongeren te wekken voor een carrière in
wetenschap en techniek.
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