Les 5 tekst 1F

Scholieren enthousiast
maken voor techniek

onmisbaar, het zit overal in.’ Zo maakt hij
30

Steeds minder jongeren kiezen voor een baan in

Meer Nederlandse collega’s

de techniek en dat moet veranderen, want er zijn

Leon Wilbrink (19) vindt het belangrijk dat meer

veel mensen nodig in die sector. Daarom geven

mensen techniek kiezen. ‘Ik hoop dat ik straks

sommige vakmensen gastlessen op scholen. Ze
5

scholieren enthousiast.

meer jonge Nederlandse collega’s krijg. Een op

vertellen scholieren over hun werk.
Zo willen deze vakmensen scholieren

de drie mensen in de bouw komt uit Oost35

enthousiast maken. Wie zijn deze mensen? Wat

Europa en die Oost-Europeanen zijn goed, maar
ze spreken geen woord Nederlands. Je kunt dan

vinden ze leuk aan hun vak?

niet met ze communiceren en ik vind het leuker
als je met je collega’s kunt praten.’
Leon laat films en foto’s zien van zijn eigen werk
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als monteur. Dat heeft succes. Bijvoorbeeld zijn
gastles op een school in Apeldoorn: ‘Laatst kwam
ik een van die jongens tegen. Hij vertelde dat hij
gekozen heeft voor installatietechniek en dat mijn
verhaal hem had overgehaald. Dat is mooi. Hij

45

zal in dit vak veel kansen krijgen om carrière te
maken.’
‘Als je goed bent heb je veel vrijheid’

Als kind wist Roy Holtkuile (26) al, dat hij iets

Veel leerlingen denken dat techniek zwaar werk
is. Henko ter Stege (34) vertelt dan over

wilde doen in de techniek. Nu geeft hij al een

computers en elektronica, die het werk lichter

‘Techniek is onmisbaar’
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paar jaar gastlessen op scholen. ‘Toen ze mij
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projecten. Zonne-energie, luxe badkamers, dat

er is veel behoefte aan nieuwe vakmensen.’

vinden ze interessant.’

Helaas heeft techniek een slecht imago.

Leerlingen vragen ook vaak hoe een werkdag er

Jongeren denken bijvoorbeeld dat techniek een

uit ziet en Henko vertelt dan: ‘Ik deel mijn eigen
55

dag in. Niemand die op mijn vingers kijkt.’ Dat is

ze dan dat ik eigen baas ben en in een Opel

trouwens niet het enige dat mooi is aan de

Vivaro rij . Ik kom overal.’

techniek: ‘Je krijgt mooie bedrijfskleding en goed

Roy werkt als servicetechnicus, het grote werk.

gereedschap. Ik kom in sporthallen,

Geen kacheltje of een waterleidinkje, hij legt

ziekenhuizen, kantoren, overal. Als je goed bent

grote installaties aan in de industrie. Ook lost hij
storingen op. Het is uitdagend werk en hij vertelt
graag over hoe hij soms lastige problemen moet
oplossen.
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maken. ‘Ook laat ik films zien van mooie

daarvoor vroegen zei ik meteen ja, want

vies beroep is en dat het slecht betaalt. ‘Ik vertel
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in je vak heb je veel vrijheid.‘
Naar: ‘Brug naar de nieuwe generatie’ Ton
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Om aandacht te krijgen tijdens de les laat hij
gereedschap rondgaan. Hij laat ook zien waar
allemaal techniek in zit: ‘Ik vraag bijvoorbeeld
wie een mobieltje op zak heeft. Techniek is echt
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