Techniek special
BÈTAPUNT NOORD:

enthousiasme noordelijke
Techniekagenda onderwijs
Meer structurele aandacht in het onderwijs voor wetenschap & techniek. Dat is de ambitie van
Bètapunt Noord. De onderzoekende houding van leerkrachten en leerlingen stimuleren zodat ieder
kind een optimale bèta- ontwikkeling krijgt. Deze landelijk in het Techniekpact vastgelegde afspraak
werpt z’n vruchten af. Het Noorden loopt voorop en boekt aansprekende resultaten.
Vandaag, 27 mei, komt een brede delegatie uit het hele land onder leiding
van Techniekpact- aanjager Doekle
Terpstra kennisnemen van de forse
wetenschap & techniek- stappen die
in Groningen, Friesland en Drenthe zijn
gezet. De Haagse delegatie, samengesteld door het Platform Beta Tech-

niek, legt een intensief werkbezoek af
om zich te oriënteren op de vorderingen
van het succesvolle samenwerkingsverband van drie noordelijke provincies.

Ambitie
Het noorden heeft een stevige ambitie:
alle basisscholen bieden in 2020 struc-

tureel wetenschap & techniek aan in
hun lesprogramma. Voorzitter Harry van
Malsen ( in het dagelijks leven directeur
bestuurder van de Stichting De Tjongerwerven, Donkerbroek) van Bètapunt
Noord is trots en optimistisch. Twintig
schoolbesturen, één universiteit, drie
hogescholen en twee onderwijsbege-
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leidingsdiensten zijn vertegenwoordigd
in Bètapunt Noord. Meer dan 1.000 basisscholen hebben wetenschap & techniek al opgenomen in hun lesprogramma’s en er wordt stevig samengewerkt
met bedrijven en tussen verschillende
onderwijsniveaus.

Talent ontdekken
De voornaamste doelen van Bètapunt
Noord zijn het beter inspelen op de
arbeidsmarkt en op onderwijsverandering. De arbeidsmarkt is steeds meer
gericht op technologie, waarbij wetenschap & techniek een belangrijke rol
spelen. Het is noodzakelijk om kinderen
van jongs af aan daarmee kennis te laten maken, op ieder niveau. Dat vereist
een verandering, want leerkrachten,
leerlingen en schoolbesturen zullen
een meer onderzoekende houding
moeten hebben. Iedereen heeft een
talent: leerlingen, leerkrachten, ouders,
bestuurders. Door een krachtige, rijke
leeromgeving kan iedereen zijn talent
leren ontdekken en zichzelf ontwikkelen. Daarom wil Bètapunt Noord graag
dat alle scholen zich aansluiten.

Leren in de praktijk
De drie projectleiders van Bètapunt
Noord zijn in hun provincie enthousiast
aan het werk om het netwerk van op-

GAWA, specialist in cycloontechnologie en rvs leidingsystemen
Cycloontechnologie kent u
misschien van sommige stofzuigers, Willem Elgersma van
GAWA Equipment Connections en Herbert Zeevalkink
van Vortex gebruiken het
voor geavanceerde machinebouw in Sneek. Hoogwaardige producten, in eigen huis
ontworpen en gebouwd, een
sterk innovatief ambachtsbedrijf.
De GAWA- vakmannen hebben net
de eerste van drie speciale machines
geleverd aan een klant. Een hypermoderne machine die met behulp van
hydro- cycloontechnologie onder- en
bovendruk opwekt in een vloeistofstroom om specifieke bestanddelen te
scheiden. De cycloonmachines worden klant specifiek gebouwd en hebben vijftig procent minder energie- en

waterverbruik dan conventionele
machines. Ze vinden hun toepassing
veelal in de foodindustrie.

niveaus en een uitstekend thuisfront
hebben de groei van z’n bedrijf mogelijk gemaakt.

CNC- frezen en buigen

Excellentie

GAWA produceert specialistische
producten. Eindproducten voor opdrachtgevers in de food, voor lactose- scheiding van wei bijvoorbeeld;
rvs- onderdelen voor melkrobots en
andere machinebouwers in de zuivel;
drukvaten, manifolds (spuitstukken),
prefab leidingsystemen en alle machines die daarbij horen. Naast vijf CNCgestuurde buigbanken gebruikt het
bedrijf machines die in eigen beheer
bedacht en gebouwd zijn, bijvoorbeeld een 17 ton zware machine om
CNC- gestuurd maatvast T- stukken in
leidingen te trekken tot een lengte van
6 meter. Certificering, samenwerking
met enkele gespecialiseerde bureaus,
goed gekwalificeerd personeel op alle

Handmatig lassen is waar mogelijk
vervangen door computergestuurd
lassen; zijn opdrachtgevers zijn hoogwaardige bedrijven met hoge eisen.
Z’n leveranciers en opdrachtgevers
zijn internationaal, van India en ZuidAmerika tot Ierland, Polen, Duitsland,
Zweden en Nederland. Goed certificering is onontbeerlijk zegt Elgersma;
voor je producten en je uitstraling.
Regelmatig terugkerende productseries en gecompliceerde machines en
leidingsystemen zorgen voor stabiliteit en succesvolle groei.
GAWA Equipment Connections
Tingietersstraat 7 (De Hemmen), Sneek
www.gawa.nl

leidingen en bedrijfsleven te verstevigen; Anke Postma (Cedin) in Friesland,
Grietha de Boer (Hanze Hogeschool)
in Groningen en Bas Pieterse (Klassewijzer) in Drenthe, waar de gezamenlijke ambitie is om op 60 procent van
de scholen de leerlijn komend jaar te
implementeren. De projectleiders zijn
trots op de projecten die kinderen nu
al uitvoeren.

tussen scholen en onderwijssystemen
kleiner wordt en kinderen makkelijker
doorstromen.

Het kind centraal
Talentontwikkeling staat centraal,
strakke leermethodes zijn uit. Het talent
van ieder kind staat voorop, de samenwerking met ouders, basis, voortgezet
onderwijs, beroepsopleidingen en be-

”HET UITGANGSPUNT IS ALS JE KINDEREN EN
VOLWASSENEN LAAT DOEN WAT ZE GRAAG DOEN,
ZE OVER DE HELE LINIE BETER GAAN PRESTEREN.
EN DAAR PROFITEREN WE ALLEMAAL VAN”
Ze worden concreet bij projecten
betrokken, zoals de ringweg in Groningen en in Leeuwarden, bij het
bouwen van sluizen, het bouwen van
een dassenburcht bij de N381 waar
‘tJong(R)talent zijn programma op
afstemt, bij landmeten, bij sensortechnologie- projecten, bij het inrichten
van landschappen. Spelenderwijs leren ze ontdekken, ontwerpen en hun
project te presenteren, praktijkgericht
in realistische en bedrijfsmatige omgevingen. Steeds vaker worden basis
en voortgezet onderwijs samen bij
projecten betrokken, zodat de kloof

drijven samen maken het onderwijs
meer kind en praktijkgericht. Meer naar
buiten, ontdekken en leren van de wereld om je heen, van natuur tot product,
de nieuwsgierigheid geprikkeld.
Bètapunt Noord wordt gefinancierd
door het Rijk, de RUG, Hogescholen,
Klassewijzer, Cedin en alle deelnemende schoolbesturen. Scholen die wetenschap & techniek structureel in hun
onderwijsprogramma opnemen worden
financieel beloond. Nieuwsgierig geworden? Informatie en contactgegevens
vindt u op www.betapuntnoord.nl

OFED
OFED, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de elektrotechnische detailhandel is de laatste jaren flink gemoderniseerd en biedt handige online tools waarmee je je kennis en vaardigheden verbetert. Voor zowel werkgevers,
werknemers als leerlingen.
> E -learning: een nieuwe manier van leren
Beter leren verkopen? Of smartphones en tablets repareren?
> P Z online: een online coach voor leidinggevenden en werknemers
Op PZ online vind je informatie en ondersteuning over leidinggeven en personeelsbeleid.
> Actuele productinformatie in de Kennisbank
De Kennisbank bevat uitgebreide en actuele productinformatie. Een ideale
tool als je bijvoorbeeld je klanten goed wilt adviseren op winkelvloer.
Kijk op www.ofed.nl

OTIB
OTIB, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technische Installatiebedrijf helpt werkgevers in de branche aan
voldoende en goed gekwalificeerd personeel en werknemers aan loopbanen waarin zij duurzaam inzetbaar blijven en
veilig en gezond kunnen werken. Regionale activiteiten zijn o.a. techniekpromotie in het onderwijs; verbetering van de
samenwerking tussen (voorbereidend) beroepsonderwijs en installatiebedrijven; loopbaanworkshops voor werknemers
en werkgevers in de branche; instroomprojecten voor werkzoekenden
en bemiddeling van personeel. OTIB werkt in Noord Nederland met
arbeidsmarktcoaches die vraag en aanbod aan elkaar koppelen. In de
provincie Friesland is OTIB projectpartner van het project F-TOP.
Voor info: www.otib.nl

VERNIEUWING BINNEN DE BOUW KOMT NU GOED OP GANG
De crisis heeft de afgelopen jaren haar sporen nagelaten in de bouw. Grote aantallen woningen zijn niet gerealiseerd, maar
daar komt nu zichtbaar verandering in. De woningverkoop zit duidelijk in de lift, woningbouwverenigingen zijn bezig met een
inhaalslag voor woningverbetering en ook particulieren durven weer te investeren. Vernieuwend zijn de prefab bouwmethoden, woningaanpassingen voor ouderen, maar ook energiezuinig wonen (bestaande woningen verbeteren). Nederland wil
als deelnemer in het Europese programma, doelstellingen realiseren om de CO2 uitstoot te verminderen.
De vraag om geschoold personeel begint weer toe te nemen, mensen zijn niet alleen nodig in de uitvoering op de bouw,
maar bij de vernieuwing is steeds meer behoefte aan kantoorpersoneel. Mensen die het werk voorbereiden, kunnen tekenen, berekenen en plannen met computerprogrammatuur. Het advies van Bouwmensen luidt dan ook: dit is het moment
om een opleiding in de bouw te gaan volgen. Goed opgeleide mensen in de bouw
zijn nu al nodig maar over een paar jaar is er schaarste aan technisch opgeleid
personeel. Techniek, de bouw is een goede keuze.
Voor meer informatie over bouwberoepen: www.bouwmensen-fnz.nl

