RTV Rijnmond op bezoek bij
Hollandia B.V. en Croon
Elektrotechniek B.V.
Dinsdagavond jl. heeft RTV Rijnmond
een reportage uitgezonden over
techniekleerlingen die in opleiding zijn
bij Hollandia en Croon Elektrotechniek.
Aanleiding hiertoe is de onvrede van
Rotterdamse bedrijven omtrent de
kwaliteit en versnippering van het
technisch onderwijs inRotterdam.

De komst van één Vakschool Techniek
in Rotterdam moet hier verandering in
aanbrengen.
RTV Rijnmond heeft leerlingen bij
Hollandia B.V. en Croon
Elektrotechniek B.V. gevolgd bij hun
opleiding bij deze bedrijven. Ook zijn er
interviews afgenomen van deze
leerlingen, hun stagebegeleider en HRmanager Martin Dijkstra van Hollandia.
Ook komen de wethouder de Jonge en
regiosecretaris FME Rijndelta, Ronald
van der Mark aan het woord om vanuit
hun visie aan te geven welk belang er
speelt om te komen tot de oprichting
van één vakschool Techniek in
Rotterdam
Reeds in 2010 hebben bedrijven in en
uit de omgeving een Manifest ‘Redt het
VMBO in Rotterdam” aan de gemeente
Rotterdam aangeboden. Hierin uitten
deze bedrijven, die de Initiatiefgroep
genaamd is, hun zorgen over de
kwaliteit van het VMBO
Techniekonderwijs.

Met name de versplintering van het
aanbod van techniekonderwijs over de
verschillende VMBO’s in Rotterdam
baarde hen zorgen.
Het imago van techniekberoepen was
ook tanende en hier wilden deze
bedrijven in samenwerking met de
scholen en de gemeente Rotterdam
verandering in aanbrengen. Dit was
toentertijd met name ingegeven door
de vooruitzichten van de enorme
toekomstige uitstroom van personeel
in deze sector. De prognose is dat de
komende jaren maar liefst 30.000
werknemers uit zullen stromen als
gevolg van natuurlijk verloop en
verlaten van de sector.

In de zomer van 2011 hebben de
schoolbesturen CVO, LMC, BOOR, de
gemeente Rotterdam, ROC Zadkine,
ROC Albeda en het bedrijfsleven in de
vorm van de Initiatiefgroep een
Convenant afgesloten. Inmiddels is een
bestuurscommissie uit deze geledingen
samengesteld en deze commissie heeft
het plan gelanceerd dat in het
schooljaar 2012 – 2013 de
Rotterdamse Vakschool Techniek van
start gaat.
Mr Ronald P van der Mark,
secretaris Rijndelta FME-CWM

