
TechniekPact West-Friesland 
 

 
    Uitnodiging Startbijeenkomst Woensdag 9 januari 2019 

Wanneer  Woensdag 9 januari 2019 
Hoe laat  Inloop 18:00 uur; aanvang 18.30; einde 21:00 uur 
Doelgroep Vmbo, mbo, po, opleidingsbedrijven, brancheorganisaties, gemeenten 
Waar   Vmbo d’Ampte Berkhouterweg 5 1624 NS Hoorn 
Wat   Startbijeenkomst TechniekPact West-Friesland 
Aanleiding  Investeren in techniekopleidingen in de regio West-Friesland!   
 
Alle technieksectoren in Nederland kampen met groeiende tekorten aan breed opgeleide vakkrachten. 
Er zijn al diverse initiatieven opgezet om de instroom in de technische opleidingen te vergroten, te 
verbreden, te versterken en de verdiepen. Ook in en om West-Friesland wordt stevig ingezet op het 
versterken van de technische opleidingen en nu dus ook (eindelijk) met een stevige regeling voor het 
vmbo. Deze Sterk Techniek Onderwijs regeling omvat ruim 400 miljoen voor het vmbo in de komende 
4 jaar. Dat biedt ook kansen voor de Regio West-Friesland. 
 
Het project TechniekPact West-Friesland stelt zicht ten doel om in de periode 2020-2024: 
- de vmbo techniekopleidingen inhoudelijk te actualiseren, te verbreden en te versterken; 
- de vmbo techniekopleidingen breder te ontsluiten; 
- de publiek-private samenwerking met alle onderwijsinstellingen, regionale overheden en het 

regionale bedrijfsleven in de regio West-Friesland verder uit te bouwen en te borgen 
Er wordt gedacht aan de onderstaande te behalen resultaten: 
- Twee binnen het project te realiseren state-of-the-art techniek-concentratiepunten met een 

subregionale uitstraling vanuit standplaatsen Stede Broec en Hoorn mede gekoppeld aan Rifmbo 
Dudoc XP. 

- Dwars tegen de huidige trend in: een groei van 25% in 2024 van de instroom (nulmeting okt-
2018) in de vmbo-techniekopleidingen vanuit het primair onderwijs; 

- Een stevig ontwikkelde en flexibel inzetbare pool van deskundige vakdocenten, instructeurs, 
vakkrachten en deskundigen die het vernieuwde techniekonderwijs door gastlessen, workshops, 
excursies en presentaties inhoudelijk stuwen binnen het PO, en Vmbo (alle leerwegen) 

 
Wat is het programma? 
Op 9 januari is het jaar nog jong en de kerstbreak is net voorbij. We willen u dan ook in een enigszins 
ongedwongen sfeer een ‘parlant et chantant’ aanbieden om nader kennis te maken en u met een 
aantal korte presentaties (5 x 10 minuten) te informeren over nut, noodzaak, doel, werkwijze, aanpak 
en financiering van het TechniekPact West-Friesland gelardeerd met muzikale intermezzo’s en een 
licht verteerbare catering verzorgd door onze eigen vmbo-leerlingen en vanuit onze eigen keuken.  
 
We denken aan het onderstaande spoorboekje: 
18:00 - 18:30  Inloop (met garderobe) 
18:30 - 18:40 Welkomstwoord door de gastheer Stef Macke, directeur vmbo d’Ampte  
  Hans Nijdeken (voorzitter CvB Tabor College) licht het belang van regeling toe 
18:40 - 19:00 Muzikaal Intermezzo 1 
19:00 - 19:20 Presentatie hoofdlijnen STO regeling en project TechniekPact West-Friesland  
19:20 - 19:30 Muzikaal Intermezzo 2 
19:30 - 19:40 Samir Bashara, wethouder, over de rol van de W7 in het TechniekPact West-Friesland  
19:40 - 19:50 Muzikaal Intermezzo 3 
19:50 - 20:00 Bijdrage Westfriese Bedrijvengroep Hans Huibers en Jan Piet Conijn 
20:00 - 20:10 Presentatie Logo door Jan Jacob Jaasma (directeur vmbo Martinuscollege) 
20:10 - 20:30 Toelichting proces, procedure en inbreng tot de aanvraag 31 maart 2019 
20:30 - 21:00 Uitloop omlijst met muziek 



TechniekPact West-Friesland 
 

 
 
 
 
Wie zijn uitgenodigd?  
Uitnodigingen zijn verstuurd naar: 
- De besturen en directies van alle 110 Westfriese basisscholen via de Westfriese Knoop en 

relevante Pabo’s. 
- De besturen, directies en techniekteams van Tabor College, vmbo d’Ampte, Martinus College, 

vmbo RSG Enkhuizen, de Atlas College locaties: SG Newton, SG Copernicus, SG De Triade, SG De 
Dijk, OSG West-Friesland. VSO-VO West-Friesland, PRO West-Friesland, Stichting Trigoon, Het 
vmbo Clusius College in Hoorn en Grootebroek, het mbo Clusius College, het mbo Horizon 
College, Hogeschool Inholland. 

- De Westfriese Bedrijvengroep, Regionaal Platform Arbeidsmarkt NHN, Greenport NHN, ESPEQ, 
IWERK, TETRIX, SPG, TechniekRaad Noord-Holland, Platform Bèta-Techniek, Sterk Techniek 
Onderwijs, VHTO afd. West-Friesland, en aan de stuurgroepen van Rifmbo Dudoc XP, Rifmbo 
GreenTech NHN en Rifmbo Groenstart 

- Westfriese Gemeenten samenwerkend in W7 
- Vertegenwoordigers van TechniekPact Noord Kennemerland en Kop van Noord-Holland. 
 

Hoe geeft u zicht op? Via deze link kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst: 
 

Ja, ik kom op 9 januari 
 

 

Uiteraard is het aan u om te bepalen of u komt en zo ja, wie u wel of niet meeneemt naar de 
startbijeenkomst.  Het aantal deelnemers is echter wel van belang voor de catering om voldoende 
beslagen ten ijs te komen.  Wij willen u dan ook vragen om aan te geven of u komt en zo ja of u dan 
alleen komt of met meer vertegenwoordigers vanuit uw organisatie.  Wij hopen natuurlijk het 
laatste!  

Tenslotte willen wij u vragen om uiterlijk 20 december 2018 te reageren op deze uitnodiging. 

Wij hopen u door deelname aan het ‘parlant et chantant’ op woensdag 9 januari voldoende energie 
en inspiratie krijgt om in de komende jaren ook uw kennis, expertise en organisatieslagkracht in te 
brengen voor het gezamenlijk te bereiken doel: het verbeteren, versterken, verbreden en verder 
ontsluiten van het technisch onderwijs in West-Friesland.  

In afwachting van uw respons, 

Namens de initiatiefgroep TechniekPact West-Friesland, 
 
Stef Macke,   directeur vmbo d’Ampte   tel: 06-50668635 
Jan Jacob Jaasma,  directeur vmbo Martinuscollege  tel: 06-18484741 
 
 

 
 

 

https://goo.gl/forms/WeOmEM2AXDZCN3Fy1

