
Terugkoppelingen tafels 
 
Instroom Technologie 1 (Marieke Rinket / Dave van der Valk) 
Ronde 1 
- Koppeling aan Techniekpact Overijssel breed 
- Ouders belangrijke factor bij keuze, aandacht aan schenken in PIT (Programma Instroom 

Technologie) 
- Hoe ga je via bestuurlijke macht kansenongelijkheid tegen? 
- Zorg voor een nulmeting om geluiden als ‘ja maar we doen dit al heel lang’ tegen te gaan. Plus: 

hoe kunnen we de twentse bedrijven betrekken? Uitstroom HBO/WO naar ‘buiten Twente’ is te 
groot. 

- Versterk de wisselwerking tussen docent en ondernemer, hybride docent 
- Bedrijven betrekken, voor bijv. gastlessen, beïnvloeding van ouders, techlessen na schooltijd. 
- Gezamenlijk: gratis kinderopvang, TBSO=Twente board school opvang, of technische bso 
 
Ronde 2 
- Maak techniekonderwijs voor alle leerlingen toegankelijk, niet enkel op een paar scholen in 

Enschede en Hengelo. Ook dorpen laten aansluiten. Bedrijven koppelen aan schoolvakken. 
Leerlingen zelf betrekken bij opzetten van dit programma => eigenaarschap. 

- Staat het PO open voor dit initiatief? Gaan ze actief participeren?  
- Onderzoekend & Ontwerpend leren stimuleren in PO, zodat techniek toegankelijk wordt voor elk 

kind. Bedrijfsleven betrekken. Adopt-idee: leerlingen gaan een bedrijf helpen met een 
‘probleem’, lln. gaan oplossing zoeken waar techniek/technologie een rol in speelt. (junior-
technasium, MR).  

- Samenwerken, van en met elkaar leren, niet elke school het wiel opnieuw laten uitvinden 
 
Ronde 3 
- ‘Borgen W&T in het PO’ is essentieel. Wordt Tetem ook betrokken? 
- Draagvlak creëren op alle lagen van de school, samenwerking met STO, onderzoek naar 

effectiviteit meenemen in keuzes, koppeling met TYF 
- Mijn bedrijf wil wel veel meer doen, successen van OHT Almelo vertalen naar andere plaatsen, 

leerlingen op jonge leeftijd laten kennismaken met lokale en regionale bedrijfsleven 
- Er wordt zoveel gepraat, ga vooral wat Doen 
- Stimuleren techniek en ict via buitenschoolse activiteiten 
- Gezamenlijk: Pabo betrekken i.v.m. ‘juffendrempel’ 
 
Instroom Technologie 2 (Pieter Boerman / Sanne Weusthuis) 
Ronde 1 
- Kijk verder dan de school. Een sport- of carnavalsvereniging is ook een plek waar je in aanraking 

komt met W&T.  
- Blijf weg van het woord technologie en spreek over bijv. vernieuwingen.  
- Focus in de aanpak op peers.  
- Er werken momenteel meer vrouwen in het PO. Over het algemeen zijn zij zich onvoldoende 

bewust van hun houding tav W&T en de noodzaak van dit vakgebied.  
- W&T is geen verplicht onderdeel in het curriculum. Dit zou het wel moeten zijn; zorg voor een 

wettelijke basis.  
- Vraag aan de kinderen hoe we het zouden moeten aanpakken. 
- Idee: Twentse Loopbaan Paden. Je solliciteert niet voor een bedrijf, maar voor de regio.  
- Mensen die in de techniek werken vinden dit over het algemeen super gaaf. Laat deze mensen 

bewust worden dat ze een rolmodel kunnen zijn voor de jongere generatie.  
- Hybride docentschap 



 
Ronde 2 
- We worstelen al jaren met de instroomcijfers. Internationaal gezien is het ook lastig. Beginnen in 

het PO is goed. 
- Berusting; dan maar minder zorg en techniek. En wat zou daaruit ontstaan? 
- Investeer in het behouden van internationaal talent.  
- Verduurzaming is een taak van alle sectoren.  
- Er zijn veel initiatieven tussen de drie O’s. 
- Creëer een platform waar initiatieven die werken samenkomen.  
- Werk preventief. Kunnen wij de keuzerichting beïnvloeden? In plaats van als de keuze is gemaakt 

bijsturen wanneer noodzakelijk.  
- Hoe krijgen we talent terug naar de regio? Rootscampagne! Waarom zou je terug willen komen 

naar Twente?  
 

Ronde 3 
- Wat is er nu bereikt tav W&T in het PO? Hoeveel scholen doen het wel? Gebruik de voorlopers 

als good practices.  
- Maak teams van PO en VO, naar voorbeeld van Sterk Techniek Onderwijs.  
- Jaren geleden is er bezuinigd op LLO. Daar hebben we nu ‘last’ van. Gelukkig wordt het belang 

ingezien.  
- De ‘hoe’ is van belang. Structurele inbedding van W&T is noodzakelijk. Dit vraagt om een lange 

adem. Geen korte projecten of investeringen. Durf te investeren in de lange termijn.  
- In hoeverre kun je de snelle veranderingen bijhouden? Het vraagt vooral van ons mensen om 

wendbaar te zijn en blijven.  
- Om dit vraagstuk te tackelen moeten we rust bewaren en een lange adem hebben.  
- Voorbeeld werken in Nijverdal. 
 
Learning Communities 1 (Stephan Corporaal / Hans Baan) 
Learning Community is belangrijk vanwege de volgende punten volgens de tafelgasten: 
- Medewerkers gaan met elkaar - zonder leidinggevende  / autoriteit - aan de slag en leren 

daardoor regie te pakken over een uitdaging  
- Concrete manier om handen en voeten te geven aan leven lang ontwikkelen 
- Een onafhankelijke facilitator kan met actieve werkvormen routines doorbreken en ‘praatclubs’ 

voorkomen 
- Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven 
 
De volgende aandachtspunten worden meegegeven: 
- Probeer het concept van learning community voor bedrijven verder te concretiseren. Niet alleen 

met voorbeelden maar ook met opbrengsten. Dan maakt ook verdere samenwerking m.b.v. 
ondernemend Twente makkelijker 

- Probeer koppelingen te zoeken met het techniekpromotie programma > bijv learning 
communities met basisschool leerlingen of middelbare scholieren.  

- Probeer ROC wat meer aan te haken.  
 
De volgende tips worden meegegeven:  
- Suggestie om (via Marijke) eens een goed voorbeeld te laten zien van learning communities bij 

gemeente Twenterand 
- Verdere uitbreiding van werkvormen via lean, agile, scrum technieken mogelijk 
- Probeer ook wat meer uit te breiden in inter-organisationele learning communities (biijv. 

watersthof hub), die je dan kunt opvolgen met micro-learning communities in een organisatie 
 



Learning Communities 2 (Sjoerd Jansen / Bas van Dongen) 
- Het concept van learning communities is niemand op tegen. Er wordt enthousiast op gereageerd 

en mensen zijn erg nieuwsgierig. Tijden (en de arbeidsmarkt) veranderen, leren is noodzaak en 
nieuwe patronen aannemen ook.   

- Het daadwerkelijk opzetten van een learning community valt of staat met de bereidheid van de 
gehele organisatie om mee te werken. Er moeten patronen doorbroken worden en in sommige 
gevallen moet er een cultuurverandering worden ondergaan (in de regio), kanttekeningen 
hierbij:  

o Niet vanuit hiërarchie. Functietitels en rollen moeten niet meewegen à 
onbevooroordeeld; 

o Het leveren van bijdrage is direct het leermoment, iedereen laten participeren is dus een 
uitdaging; 

o Concullega’s moeten met en van elkaar willen leren, vertrouwen;  
o Een probleem definitie/case is belangrijk. Het kost dus tijd om voor te bereiden en 

scherp te houden. 
- Het toepassen van een professionele methodiek is raadzaam om het hierboven genoemde te 

tackelen.  
- Bottom-up aanjagen lijkt succesvol. Echter, top-down ook een rol weggelegd: 

o TB: faciliteren, committeren en aanjagen. Met name bij (kleiner) MKB. 
o TB/Twente: delen van succesverhalen ter inspiratie.  

- Tot slot: het werd duidelijk dat er ook een aantal synoniemen of variant zijn op learning 
communities (bijvoorbeeld “PLG” in het basis onderwijs). M.a.w. “learning comunnities” zijn er in 
allerlei soorten, maten en namen.  

 
Om- en Bijscholen 1 (Edwin Kamp / Willeke van Uum) 
Ronde 1: 
- Maak al vroegtijdig in de (school) loopbaan LLO gewoon en vanzelfsprekend. (Onderwijs) 
- LLO geldt ook voor de ondernemer (Metaalunie) 
- We zien sneller de behoefte onder werknemers om te switchen het is goed om als werkgever 

hier op in te spelen (WIMM) 
- Het is goed om in te zetten op bijscholing vanuit je huidige baan (PO) 
- Werk toe naar bedrijven die samenwerken om medewerkers te laten rouleren (Twente Board) 

 
Ronde 2: 
- Laat talent rouleren vanuit samenwerking tussen bedrijven 
- Er is veel latent talent bij mensen die nu niet goed op hun plek zitten. Het is goed om in te zetten 

op deze doelgroep, hier is veel winst te behalen voor individuen en bedrijven (Onderwijs) 
- Het is lastig voor Mkb om deze roulatie zelf uit te voeren, dit faciliteren via een gezamenlijk 

platform is een goed idee (Bedrijf) 
 

Ronde 3: 
- Bij veel jonge professionals is er nu geen prikkel om verder bij te scholen (Bedrijf) 
- Organiseer voor jonge mensen een brugjaar waarin ze zich kunnen orienteren op verschillende 

bedrijven en sectoren, en waardoor ze merken en beseffen dat ze zelf aan zet zijn bij hun huidige 
en toekomstige professionele ontwikkeling.(Twente Board) 

- Zet meer in op purpose-driven matches tussen talenten en organisaties. Skills en kennis zijn 
(later) toe te voegen, maar een medewerker die vanuit purpose werkt voegt de meeste waarde 
toe voor jouw bedrijf (en blijft dit naar vewachting ook langer doen). (Bedrijf) 

- Geef meer aandacht aan de positieve effecten van LLO ook in de nadagen van je carriere voor het 
bedrijf maar zeker ook voor de medewerker zelf. (bedrijf) . 

 



Om- en Bijscholen 2 (Martijn Braber / Regina Nieuwmeijer) 
 
Ronde 1 
- Verandering van cultuur: je bent nooit uitgeleerd! 
- Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden 
- Vruchtbare bodem (leercultuur) staat echt nog in de kinderschoenen. Sluit aan bij waar 

werkgevers zitten en begin daar met bouwen > lange adem 
- Leren doe je altijd: LLO is dubbelop. Hoe stimuleer je eigenaarschap op je eigen ontwikkeling. TB: 

podium bieden aan ondernemers met goede voorbeelden  
- Je verhoogt arbeidsproductiviteit als mensen op de juiste plek en in hun kracht komen 
 
Ronde 2 
- Houd mensen nieuwsgierig, daar moet je als werkgever de omgeving voor maken > bijv. 

studenten/stagiaires, online leeromgeving. Tip: studenten in het werkveld betrekken.  
- Uitdaging zit in het mkb. Veilige cultuur tussen ondernemers en onderlinge verandering 
- Awareness/bewustwording dat LLO heel belangrijk is + klaarstaan als men een vraag/hulp nodig 

heeft 
- In je studie: je bent nooit klaar met leren, want komt er na je diploma? TB: zorgen voor het 

goede loket + vindbaar+ kennis uitwisselen tussen ondernemers 
- Hoe haal je de latente collectieve behoefte op? 
- Talent wat op de ene plek niet past, doorsluizen naar andere werkgever om voor de sector te 

behouden 
 
Ronde 3 
- Hoe helpen de werkgevers een vruchtbare grond te creëren? 
- Dit is soort evangelisatie. Is dat handig of moet je je richten op kleine doelgroep die wil en 

sneeuwbal creëren. 
- In Twente een omgeving creëren waarbij je 2 lijnen naast elkaar kunt hebben om je te kunnen 

blijven ontwikkelen. Drempels weghalen, angst wegnemen. 
- Vruchtbare bodem creëren is niet makkelijk voor kleine ondernemers. Meer een fonds (Twents 

Fonds), maar ook programma erachter om te ondersteunen naar die vruchtbare bodem. 
- Hoe maak je een commerciële vehikel die werkgevers helpt? Beter dan prikkel. 
- Voor veel mensen niet duidelijk waar je begint. Maar een helder straatje ipv losse snippers. 
- Van angst naar motivatie! 
- Werkgevers brede ontwikkelbudget aan werknemers, moet functiegerichter. 

 
 
 


