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Techniekportaal de Kempen en Vencomatic beginnen een unieke scholing.
Techniekportaal de Kempen is een stichting van het KOP (het Kempisch
Ondernemers Platform, de overkoepelend organisatie van zo'n zeshonderd
Kempische bedrijven) die in het leven werd geroepen om het regionale vraagstuk
Meest
gelezen
Arbeidsmarkt en Scholing ter hand te nemen, de interesse voor
technisch

vakmanschap te stimuleren en het vakmanschap van huidig en toekomstig
personeel te vergroten. Er is in deze regio een groot gebrek aan technisch
personeel terwijl de vraag enorm is.
DE KEMPEN - Er zijn een drietal lopende projecten:

KKB (kies Kempische bedrijven) waarin ruim dertig techniekcoaches (ervaren, veelal
gepensioneerde vaklui) de regionale basisscholen helpen om techniek samen met veelal
de juf, aan de leerlingen te presenteren en om regionale bedrijfsbezoeken voor deze
scholieren voor te bereiden en te organiseren. Het centrale thema is hier uiteraard
interesse kweken voor techniek.
OOK (ondernemend onderwijs de Kempen) is een project waar getracht wordt om de
keuze van de jeugd voor techniek te beïnvloeden op de middelbare scholen. Via het
digitale platform Mind Your Bizniz worden leerlingen in contact gebracht met regionale
bedrijven inzake hun stage.
Leerportaal de Kempen: een project waarin vraag en aanbod naar gekwalificeerd
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personeel bijeen gebracht wordt en vraag gestuurde opleidingen of maatwerktrainingen
worden georganiseerd voor en in de Kempische bedrijven.
Na afloop van de scholing of training ontvangen de werknemers bij goed gevolg, een
speciaal getuigschrift van het KOP cq het Techniekportaal de Kempen.
In gesprekken met de bedrijven wordt tot op de werkvloer geanalyseerd wat de exacte
scholingsvraag is. Er volgt een reeks van te behandelen onderwerpen, het te bereiken
niveau wordt vastgesteld evenals het instroomniveau van de individuele kandidaten.
Vervolgens wordt gezocht naar individueel maatwerk op didactisch gebied omdat iedere
kandidaat andere voorkennis heeft. Daarna wordt gezocht naar een passende opleider
die ook bereid is om op locatie dus op het bedrijf, de training te verzorgen. Hierna wordt
gekeken naar de beste prijs/kwaliteit verhouding en gezocht naar de verschillende
subsidiemogelijkheden.
Eerste toepassing
Deze werkwijze werd voor het eerst toegepast bij een van de innovatiefste bedrijven van
de Kempen Vencomatic in Eersel. De eerste Scholingsdag op het bedrijf was donderdag.
Zoals vaker heeft dit bedrijf ook nu de primeur en scholing en opleiding van het personeel
hoog in het vaandel staan.
Het bestuur van het Techniekportaal wordt gevormd door de schoolleiders van de twee
Kempische middelbare scholen, twee vertegenwoordigers van het Kempische
bedrijfsleven en een onafhankelijk voorzitter. Het uitvoerend werk is in handen van twee
programmamanagers die via de websites van de vijf ondernemersverenigingen die het
KOP vormen, contact leggen met de Kempische bedrijven. Zij zijn bereikbaar via de
volgende E-mail adressen en telefoonnummers: peter.v.d.aa@hetkop.nl tel. 06-53645715
en jan. thijs@hetkop.nl tel. 06- 57321242.
Start maatwerkcursus
Afgelopen week startte op de Venco Campus in Eersel een uniek onderwijsconcept
waarbij het Summa College maatwerk-onderwijs verzorgt voor werknemers van de
Vencomatic Group.
De vraag kwam vanuit de medewerkers zelf, zij willen zichzelf graag blijven ontwikkelen.
De Vencomatic Group zag deze leergierigheid als kans naar hoger opgeleid personeel
met betere vaktechnische kennis en vaardigheden wat de kwaliteit van onze producten
nog verder zal verhogen.
Breder inzetbaar
Door het verzorgen van onderwijs op maat kan doelgericht en efficiënt worden opgeleid
en zijn de werknemers breder inzetbaar. Techniekportaal de Kempen, de stichting van het
KOP heeft de Vencomatic Group geholpen bij het zoeken naar de meest geschikte
opleider. De afgelopen maanden werden oriënterende gesprekken gevoerd met meerdere
opleiders waaruit bleek dat het aanbod van het Summa college het beste aansloot bij de
wensen en behoeften van de Vencomatic Group.
Instapniveau
Tijdens de voorbereiding van deze cursus werd veel aandacht besteed aan het
instapniveau van de cursisten, het gewenste eindniveau en de te behandelen
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onderwerpen. Op deze manier blijft de cursus voor alle cursisten leuk en leerzaam.
De cursus word aangeboden op twee verschillende niveaus, te beginnen met de
basiscursus waarna de mogelijkheid bestaat om door te stromen naar de cursus voor
gevorderde. Elke cursus bestaat uit vijf theoriedagen in een van de lesruimten op de
Venco Campus, aangevuld met een praktijkdag op het prachtig ingerichte praktijklokaal
van het Summa college in Eindhoven. Als afsluiting doen de cursisten een casusexamen
op de eigen werkplek. Bij goed gevolg geeft dit examen recht op een getuigschrift.
Meer informatie
Belangstellenden kunnen contact opnemen via E-mail en telefoon: peter.v.d.aa@hetkop.nl
tel. 06-53645715 en jan. thijs@hetkop.nl tel. 06- 57321242.
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