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1 Inleiding Techniekdagen Gooi en Vechtstreek 2022 
Nederland kent een breed scala aan technische (beroeps)opleidingen en er is volop werkgelegenheid 
in deze sector. Afgelopen jaren is door de sector veel aandacht gegeven aan bètatechniek in het 
onderwijs. Ruim de helft van de leerlingen in het voortgezet onderwijs gaat naar het VMBO. Het 
VMBO is de springplank naar vervolgonderwijs. Daarom is juist hier aandacht voor techniek gewenst. 
Wanneer zij in het VMBO voor techniek kiezen, zullen zij dit in het vervolgonderwijs ook vaker doen. 
 
Om de instroom van technische studenten te verhogen, moeten er groepen jongeren aangesproken 
worden die nu misschien niet voor een exacte opleiding kiezen, maar wel hiervoor interesse hebben. 
Daarnaast is het belangrijk dat de technieksector kan bogen op een positief imago. Hoe interesseer je 
jongeren voor techniek? Hoe laat je hen op een spannende en positieve manier kennismaken met 
techniektoepassingen en exacte vakken?  Vanuit deze aandachtspunten is het programma voor de 
Techniekdagen Gooi- en Vechtstreek 2020 ontwikkeld. 
 
VMBO Techniekdagen Gooi- en Vechtstreek 
De zevende editie van de Techniekdagen vond plaats van 7 tot en met 10 maart 2022 op locatie van 
Bouw- en Installatiemensen Gooi- en Vechtstreek/MBO Hilversum, Parallelweg 1, Bussum.  8711 
VMBO KBB/GTL leerlingen en hun 47 begeleiders van 12 scholen uit de regio Gooi- en Vechtstreek 
namen deel aan het programma. 
 
Samenwerkende organisaties 
De Techniekdagen Gooi en Vechtstreek zijn georganiseerd door een samenwerking met Maak het 
met Techniek, Tech your Talent ende organisaties in de regio.  
 
Bedrijven en opleidingsbedrijven 
Bouwmensen Gooi en Vechtstreek 
InstallatieMensen Gooi en Vechtstreek 
Makecenter 
Pon Dealer 
Bibliotheek Hilversum 
Beeld en Geluid 

Bouwend Nederland 
Showrental 
Infra Bindt 
Abbott 
XR learning

Onderwijs 
Dutch Health Tec Academy 
Hilfertsheem College 
MBO Hilversum 
ROC Midden Nederland 

Huizermaat 
Erfgooiers College 
ICT Campus 
Sterk Techniekonderwijs Het Gooi 

 

   
 

1 Er waren 1015 leerlingen aangemeld. Door ziekte van leerlingen en effecten van corona, zijn er een aantal afzeggingen 
geweest. 
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2 VMBO techniekdagen Gooi en Vechtstreek 
 

2.1 Doel 
Het doel van de Techniekdagen is drieledig: 
 

▪ de deelnemers een kwalitatief hoogwaardig en dynamisch (doe)activiteitenprogramma 
aanbieden, waarin zij op een positieve en inspirerende manier kennismaken met de 
mogelijkheden van techniek; 

▪ de deelnemers informatie geven, waarmee zij een weloverwogen onderwijs- en 
beroepskeuze kunnen maken; 

▪ een bijdrage leveren aan een beter evenwicht tussen vraag en aanbod op de 
onderwijsarbeidsmarkt in de technische sector. In de toekomst verwacht men een grote 
behoefte aan vakbekwame technici, meer instroom is van belang. 

 

2.2 Doelgroepen  
Het event, Techniekdagen Gooi en Vechtstreek 2022, heeft onderstaande doelgroepen bereikt: 
 
Leerlingen VMBO-KBB/GTL 1e, 2e jaar en 3e jaar- 871 personen  
Door leerlingen te laten kennismaken met het brede beeld van techniek, worden mogelijkheden 
zichtbaar. Zowel voor KB leerlingen als voor GTL leerlingen is er aanbod in de 10 - 12 workshops. 
Juist ook voor vmbo scholen waar techniek minder vanzelfsprekend of nauwelijks in het 
onderwijsprogramma is opgenomen, is een bezoek aan de Techniekdagen een belangrijke aanvulling 
gebleken. In de eerste edities van de Techniekdagen, was de focus voornamelijk gericht op klas 3 
VMBO-t, in de loop van de volgende edities hebben we ervoor gekozen alle vmbo scholen uit te 
nodigen en ook de ruimte te bieden om andere jaarlagen de Techniekdagen te laten bezoeken 
(ondersteuning bij de vakkenpakketkeuze). 
   
Docenten en decanen VMBO-47 personen 
Docenten en decanen zijn een belangrijke schakel bij de studiekeuze van leerlingen. Als een docent 
enthousiast is over een opleiding of opleidingsrichting heeft dit een bemoedigend effect op de 
leerling. 47 docenten en decanen bezochten samen met hun leerlingen de Techniekdagen. Het bereik 
op scholen onder docenten en decanen is echter groter, aangezien niet alle decanen de week 
hebben bezocht, maar wel op de hoogte zijn gebracht. Reacties van bezoekende docenten en 
decanen waren positief en enthousiast. 
 
Bedrijfsleven en overheid  
Het bedrijfsleven en overheid en brancheorganisaties zijn belangrijke participanten. Op dinsdag 8 
maart bezochten 47 personen het netwerkontbijt.  
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2.3 Communicatie en PR 
Door de deelname van drie decanen in de werkgroep is er een direct contact met de decanenkring. 
Hierdoor zijn de wensen van vmbo scholen helder en zijn er korte communicatielijnen. 
 
De workshops zijn aangeduid met banners. Ook zijn de 7 werelden van techniek op banners in de 
ruimte geplaatst. Techniek is hierop visueel vanuit verschillende invalshoeken in beeld gebracht. 
 
Mbo leerlingen maakten via Moos Producties een overzichtsvideo, socials en foto’s van de dag. 
 

   
Figuur 1Video Techniekdagen Gooi en Vechtstreek 2022      Figuur 2- Pers Gooi en Eembode 14 maart 2022 

Op de website staat informatie over de techniekdagen en ook in de pers verschenen artikelen over 
de techniekdagen zowel voorafgaand als na afloop van de dagen. 

• https://maakhetmettechniek.nl/vmbotechniekdagen/  

• https://www.naardernieuws.nl/nieuws/bedrijven/280211/-foto-s-vmbo-leerlingen-
ontdekken-techniek-bij-techniekdagen-go  

• https://www.gooieneembode.nl/nieuws/bedrijven/280104/-foto-s-vmbo-leerlingen-
ontdekken-techniek-bij-techniekdagen-go  

 
Voorafgaand aan de techniekdagen: 
https://www.bussumsnieuws.nl/nieuws/bedrijven/275528/duizend-vmbo-ers-actief-op-
techniekdagen-gooi-en-vechtstreek  
 

 
Figuur 3 Pers Bussums Nieuws - 4 maart 2022 

https://maakhetmettechniek.nl/vmbotechniekdagen/
https://www.naardernieuws.nl/nieuws/bedrijven/280211/-foto-s-vmbo-leerlingen-ontdekken-techniek-bij-techniekdagen-go
https://www.naardernieuws.nl/nieuws/bedrijven/280211/-foto-s-vmbo-leerlingen-ontdekken-techniek-bij-techniekdagen-go
https://www.gooieneembode.nl/nieuws/bedrijven/280104/-foto-s-vmbo-leerlingen-ontdekken-techniek-bij-techniekdagen-go
https://www.gooieneembode.nl/nieuws/bedrijven/280104/-foto-s-vmbo-leerlingen-ontdekken-techniek-bij-techniekdagen-go
https://www.bussumsnieuws.nl/nieuws/bedrijven/275528/duizend-vmbo-ers-actief-op-techniekdagen-gooi-en-vechtstreek
https://www.bussumsnieuws.nl/nieuws/bedrijven/275528/duizend-vmbo-ers-actief-op-techniekdagen-gooi-en-vechtstreek
https://maakhetmettechniek.nl/vmbotechniekdagen/
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2.4 Opzet  
Gastlocatie voor de Techniekdagen Gooi en Vechtstreek was Bouw- en Installatiemensen Gooi en 
Vechtstreek/MBO Hilversum in Bussum.  Op deze locatie werden leerlingen in groepen van 50 tot 75 
leerlingen ontvangen. Om in tijden van corona zowel de workshophouders en de leerlingen 
voldoende ruimte te geven is er dit jaar gekozen om in kleinere groepen (gemiddeld 50 leerlingen) te 
werken. Voor het vervoer tussen school en locatie waren door de organisatie bussen geregeld. 
Leerlingen uit Naarden en Bussum kwamen op de fiets. 
 
Bij ontvangst kregen deelnemers een korte inleiding. In de hal waren iedere dag 10 – 12 workshops. 
Vervolgens kozen deelnemers 4 x een workshop. Iedere workshop duurde 20 minuten. Het 
programma werd centraal afgesloten met een quiz met technische vragen.  De workshops zijn 
zodanig samengesteld dat leerlingen een breed perspectief van de mogelijkheden van leren en 
werken in de techniek in beeld hebben gekregen. Er is een link gemaakt naar de 7 werelden van 
techniek. Niet alle workshophouders waren in de gelegenheid om alle 4 dagen beschikbaar te zijn. Bij 
de indeling is hiermee rekening gehouden, zodat een divers programma voor alle 4 dagen is 
samengesteld. Hieronder een overzicht van de workshops: 

 
Figuur 4 Overzicht workshops 2022 

Voor de uitvoering en ondersteuning van de workshops is samenwerking gezocht met leerlingen van 
opleidingsbedrijven, van Halteren en regionale mbo’s. Op deze manier is het ook een leerervaring 
voor andere leerlingen. 
 

2.5 Omvang 
12 vmbo scholen uit de regio Gooi en Vechtstreek met VMBO-KBB/GTL leerlingen hebben 
deelgenomen aan het programma. In totaal namen 871 leerlingen en 47 begeleiders deel. Mede 
door corona waren er een aantal afzeggingen, bij de start waren 1015 leerlingen aangemeld. 
 

2.6 Ontbijtbijeenkomst dinsdag 8 maart 2022 
Het bedrijfsleven en overheid en brancheorganisaties zijn belangrijke participanten. Op dinsdag 8 
maart bezochten 47 personen het netwerkontbijt. Gert Boxem, decaan van de Huizermaat heette de 
bezoekers een warm welkom. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is immers de sleutel 
voor ontwikkeling van sterk technisch onderwijs in de regio, is de gedachte. Fons Roeken, voorzitter 
van Installatiemensen Gooi en Vechtstreek, inspireerde aanwezigen om elkaar vooral op te zoeken 
en samen te werken. Vervolgens vertelden enkele vmbo-leerlingen hoe zij als techniekambassadeur 
basisschoolleerlingen enthousiasmeren voor techniek. 
 
Tot slot maakten deelnemers kennis met de activiteiten van de VMBO Techniekdagen Gooi en 
Vechtstreek. Een geslaagde bijeenkomst waar contacten zijn gelegd die komende periode verder 
worden uitgebouwd.  

Overzicht stands en contactgegevens Techniekdagen GEV 2022

Workshop Organisatie aanwezig wereld

1 Bouwkunde Constructie ontwerpen MBO Hilversum/Infra Bindt ma, di, wo, do Wonen, werk en verkeer

2 Autotechniek Pon dealer ma, di, wo, do Wonen, werk en verkeer

3 Ervaar de laboratorium en procestechniek ROC Midden Nederland ma, di, wo, do Natuur en voeding

4 Gezondheidstechniek / Maak je eigen slipper Ducth Health Tec Academy wo, do Mens en gezondheid

5 wat is de rol van de zorgrobot/Technologie en gezondheid ROC Midden Nederland ma, di Mens en gezondheid

6 De techniek achter medicijnen Abbott wo, do Mens en gezondheid

7 ICT en techniek ICT Campus ma, di, wo, do Digitaal, media en entertainment

8 Maak je eigen gif'je' Beeld en Geluid ma, di, wo, do Digitaal, media en entertainment

9 Podiumtechniek Show Rental ma, di Digitaal, media en entertainment

10 Ervaar de vituele wereld van de hololens XR learning wo Hightech & science

11 Print je eigen profiel / 3D ontwerp en printing Bibliotheek Hilversum ma, di, wo, do Hightech & science

12 Ontdek de metaalbus / productietechnologie in de metaal Makecenter/Van Halteren ma, di, wo, do Ontwerp, productie en wereldhandel

13 Zorg ervoor dat de machine draait MBO Hilversum ma, di, wo, do Ontwerp, productie en wereldhandel

14 Ontsnap mbv bouw, installatie en electrotechniek Bouw- en InstallatieMensen Gooi en Vechtstreek ma, di, wo, do Energie, water en veiligheid



   in samenwerking met          
  

Overzicht Evaluatie VMBO Techniekdagen Gooi en Vechtstreek 2022 – 
www.maakhetmettechniek.nl/vmbotechniekdagen 

 

5 

3 Reacties leerlingen en workshophouders 
Aan de hand van een enquête zijn de ervaringen van leerlingen, docenten en samenwerkende 
organisaties geëvalueerd.     
 

3.1 Reacties leerlingen 
200 leerlingen van 12 scholen gaven hun mening via de enquête. De leerlingen zijn gebracht en 
gehaald door de bus om de deel te nemen. Behalve op de woensdag, toen waren de leerlingen uit de 
scholen in Naarden en Bussum aan de beurt. Zij zijn op de fiets gekomen. 
 
Beter beeld technische opleiding of beroep 
Eén van de doelen van de techniekdagen is om leerlingen een beter (en vooral breder) inzicht te 
geven in de mogelijkheden van techniek, maar ook om de interesse bij de leerlingen aan te wakkeren 
voor technische beroepen/opleidingen. Onderstaande grafieken laten zien dat we daar ook dit jaar 
weer ruim in geslaagd zijn volgens de leerlingen. 75% gaf aan dat ze na deze dag een beter beeld 
hebben gekregen van de mogelijke technische opleidingen en beroepen.  
 
Voorbereiding 
Scholen ontvangen vooraf een lesbrief over de mogelijkheden van leren en werken in de techniek. 
Deze kan worden ingezet in de (LOB)lessen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma: “7 
werelden van techniek”. Tevens worden hierin de workshops benoemd, zodat leerlingen alvast 
kunnen kijken waar hun interesse naar uitgaat. 70% heeft van de mentor, decaan over de 
techniekdagen gehoord. 11% heeft ook werkelijk de opdrachten van de lesbrief gedaan. 18% is niet 
voorbereid op het programma. 
 
De workshops 
De leerlingen kozen uit de 12 - 14 workshops 4 keer een workshop. Zij hebben dus niet alle 
workshops gedaan. Alle workshops werden door meer dan de helft van de leerlingen met een (zeer) 
goed gewaardeerd. Voor 43% van de workshops gaf zelfs meer dan driekwart van de leerlingen een 
(zeer) goed. 
 
Interesse in een technische opleiding 
35% van de deelnemers gaf aan dat zij meer interesse hebben gekregen voor een technische 
opleiding of beroep.  
 
Leerlingen willen in een volgende editie graag extra aandacht voor: 

• Iets met motoren 

• Architect huis en tuin, inrichten van een kamer 

• Iets met kunst maken/bouwen 

• Grondverzetmachines 

• Infrastructuur 
 
Reacties decanen 
De decanen kregen enthousiaste reacties van collega docenten en leerlingen. Degene die er zelf zijn 
geweest waren ook enthousiast. Aandachtspunten vanuit de decanen zijn: updaten filmpjes uit de 
lesbrief, meer workshops met ‘harde’ techniek. 
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3.2 Reacties workshophouders 
De workshophouders zijn over het algemeen positief over de opzet en organisatie van de dagen. 14 
workshophouders gaven hun mening via de enquête. De gemiddelde beoordeling door de 
workshophouders is een 7,9. 
 
Positieve beeldvorming 
De bijdrage aan een positieve beeldvorming van de technische sector wordt door de standhouders 
positief ervaren (46% zeer tevreden en 46% tevreden, 6% neutraal). Ook over de algehele interesse 
van de leerlingen is 81% (zeer) tevreden. 
 
86% van de workshophouders is (zeer) tevreden over de Informatie die vooraf is ontvangen en over 
de locatie. De coördinatie tijdens het event is door 93% als (zeer) positief ervaren. Wel is het moeilijk 
om leerlingen die al klaar zijn, ‘in’ de workshop te houden, waardoor er soms leerlingen ronddwalen. 
 
Workshophouders zijn over het algemeen tevreden zijn op het gebied van PR en de vermelding van 
de organisatie. Dit geldt ook voor de catering. 93% was (zeer) tevreden over de mate waarin de 
workshop geschikt was voor de bezoekende leerling. 
 
 

Om, in het kader van corona, voldoende ruimte voor de leerlingen en workshophouders te hebben, is 
gekozen te werken met kleinere groepen. Dit betekende dat er per workshop gemiddeld 4 tot 6 
aanwezig waren. 79% van de workshophouders vond dit prima. Het gaf de mogelijkheid om echt met 
de jongeren in gesprek te gaan. Een enkeling gaf aan dat er ruimte was voor meer leerlingen per 
workshop. Evenals een enkeling die aangaf dat de groepen soms 6+ waren, dit werd door deze 
workshophouder als te groot ervaren. 
 
71% van de workshophouders geeft aan volgend jaar weer een bijdrage te willen leveren. 29% weet 
dit nog niet.  Zij beoordelen de Techniekdagen Gooi en Vechtstreek gemiddeld met een 7,9. 

 

3.3 Aandachtspunten voor een volgende editie 
• Meer tijd beschikbaar voor een workshop 

• Opleidingen aan lesbrief toevoegen 

• Workshops toevoegen – architect (binnen en buiten), motoren, grondverzet (infra en 
grondbewerking) 

• Meer tijd tussen wisselingen rondes 

• Instructie voor docenten en lesbrief los van elkaar aanbieden aan docenten 

• Meer workshops harde techniek 

• Update filmpjes lesbrief 
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