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PERSONEELSVRAAG, DE PRAKTIJK
EN MODERNE TECHNOLOGIEEN.

CIV MAAK/SMART INDUSTRIE

Ondernemers en onderwijs dichter bij elkaar brengen. Met ais resultaat gerichter geschoolde medewerkers met rneer kennis van
de laatste technologieen. Dat is een van de doelen van het onlangs opgestarte CIV Maak I Smart Industrie.

Niet alleen landelijk maar ook in onze regio speelt de maakindustrie een grote rol. Van de beroepsbevolking werkt 17 Procent bij een
bedrijf in deze branche. De veelal kleinere bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid en jagen andere sectoren aan. Zes bedrijven
behoren zelfs tot de top-25 meest innovatieve bedrijven van Nederland. Toch weten veel mensen niet hoe hoogstaand de maakindu-
strie is. "Eigenlijk is dat logisch. De technologische vernieuwingen in de maakindustrie gaan zo snel dat iedereen moeite heeft die bij to
houden", vertelt Han van Helmond, als programmamanager betrokken bij het door ROC Gilde Opleidingen opgezette CIV Maak/Smart
Industrie, in het kort CIV Maak.

Veelzijdigheid

Hij legt uit dat enkele jaren geleden def5r het Ministerie van Onderwijs het initiatief is genomen om het onderwijs to faciliteren bij het
ontwikkelen van CIV's, Centra voor Innovatief Vakmanschap. Een van de belangrijkste aspecten waar Haar wordt gekeken is de sa-

menwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, waarbij de
gemeenten en provincies een ondersteunende rol vertolken.
"Juist nu, in een tijd waar ontwikkelingen elkaar snel vol-
gen en we to maken hebben met de veelzijdigheid van de
maakindustrie, willen we beroepsopleidingen blijvend laten
aansluiten bij de toekomstige werkomgeving. Om dat voor
elkaar to krijgen komt het CIV Maak met een uniek onderwij-
sprogramma, hybride onderwijs.
Studenten volgen de basisopleiding binnen de onderwijs-
muren, maar de praktijk bij hun toekomstige werkgevers in
het bedrijf. Begeleidt door docenten en werknemers van dat
bedrijf. De ondernemers in Noord- en Midden Limburg heb-
ben hoge verwachtingen. Het is een belangrijke stap om de
concurrentiekracht, innovatief vermogen en economische
weerbaarheid van Noord- en Midden Limburg to versterken.
Toekomstige medewerkers opleiden met de juiste vaardig-
heden en kennis van de nieuwste technologieen. Op dit vlak
moeten we het echt beter gaan doen. De bedrijven hebben
volop werk en vragen om veel goed gekwalificeerde men-
sen,,,

Aantrekkelijk

De hierboven geschetste problematiek speelt al langer, zegt
Van Helmond. "We pakken die problematiek aan met ande-
re onderwijsvormen en door mensen to laten beleven dat
werken in de maakindustrie zeer aantrekkelijk is. Vanwege
de carrieremogelijkheden en omdat ze kunnen werken bij
bedrijven waar technologische vernieuwingen aan de orde
van de dag zijn.
Daar is ruimte om to onderzoeken, samen tot oplossirigen to
komen en mooie producten to bedenken en to maken. Die
gaan de hele wereld over." Inmiddels zijn er al drie centra
in de regio actief. Voor de installatiebranche, logistiek en de
gebouwde omgeving. CIV Maak is de jongste loot aan de
boom, maakt Van Helmond duidelijk.
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het echte werk.

Kennisdeling

Het praktijkgerichte karakter van deze CIV is belangrijk, maakt Van Helmond duidelijk. "Zoals gezegd, het
is van belang dat jongeren die met een opleiding bezig zijn hun kennis direct in de praktijk kunnen inzetten.
Hierdoor ontstaat kennisdeling. Oudere medewerkers die deze jongeren begeleiden hebben een schat aan
ervaring en brengen dit over op de jeugd. De jongeren brengen kennis van nieuwe ontwikkelingen in en delen
dit met de ouderen. Dat laatste is belangrijk voor bedrijven om bij to blijven. Robotica, automatisering, smart
industrie, dataverwerking, er zijn zo veel ontwikkelingen en die gaan vaak zo snel dat bedrijven dreigen een
achterstand op to lopen. En dat geldt ook voor het onderwijs. Door meer samen to gaan werken willen we de
aanwezige kennis en vernieuwingen ontsluiten met als resultaat goed gekwalificeerd personeel."

Doorlopende leerlijn

Dat speelt op mbo-niveau, zegt Van Helmond, maar eveneens op hbo-niveau, al gebeurt het daar vanuit een
andere benadering onder de naam Centre of Excellence (zie elders in dit blad). "Tussen het mbo en hbo ont-
staan doorlopende leerlijnen. Gilde Opleidingen en Fontys zijn hier samen aan het werken aan onderwijsont-
wikkeling. Zo kunnen jongeren die nu niveau 4 van het mbo volgen hun vaardigheden optimaal ontwikkelen
en soepel doorstromen Haar het hbo." Hij maakt duidelijk dat zowel het CIV als Centre of Excellence mede
bedoeld zijn om jongeren kennis to laten maken met nieuwe technologieen.

Vergrijzing

Hij wijst dan op de prognose van het CBS dat er in deze regio over 10 jaar zo'n 28 procent minder leerlingen
zullen zijn. "Dat maakt het nog lastiger om de vergrijzing op to vangen. We zullen dus samen met het bedrijfs-
leven alle zeilen moeten bijzetten om ook in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel in deze sector
to hebben. Met het onlangs gestarte CIV Maak hebben we nu een middel om stappen vooruit to maken.
Daarbij zijn een aantal zaken van wezenlijk belang.

Dat is allereerst het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en het op die manier
creeren van contextrijke leeromgevingen. Bovendien, ik heb het al eerder genoemd, is het zaak de techno-
logische kennis, nodig om to innoveren, to updaten. Bij grote bedrijven gaat dat wat makkelijker, die hebben
daar allerlei mogelijkheden toe. Maar in deze regio zit vooral het mkb en daar is het voortdurend verdiepen en
investeren in nieuwe technologieen niet vanzelfsprekend. Door samen to werken in het CIV Maak, en door
vanuit de keten to denken en handelen, gaan we daar verbetering in krijgen."

info : info : www.gildeopleidingen.nl
tekst : Bert Salden

139 -uM~Bu~G~eOUwT



~' j_

LECTORAAT SMART MANUFACTURING
"PRAKTIJKGERICHT INNOVATIEVE OPLOSSINGEN BEDENKEN"
FONTYS IN VENLO INTRODUCEERT

Robotica, steeds geavanceerdere automa#isering, smart data en smart industrie, de wereld van de techniek draait door en aan
onderwijs en ondernemers om daar in mee to gaan en bij to blijven. Fontys in Venlo doet dat onder meer met een lectoraat SrYaart
Industrie.

De samenwerking tussen onderwijs en ondernemers in Noord-Limburg verliep lange tijd moeizaam. Maar beide partijen hebben, zeker
in de sectoren waar het lastig is voldoende en gericht geschoold personeel to vinden, gemerkt dat ze elkaar nodig hebben. Dus is er al
jaren sprake van een toenadering. Die wordt ook steeds concreter in allerlei initiatieven. Het mbo kent bijvoorbeeld de Centra voor In-
novatief Vakmanschap, de CIV's (zie elders in dit blad) en Fontys in Venlo introduceerde onder meer het lectoraat Smart Manufacturing.
Directeur Hans Aarts van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo geeft uitleg.

Innovatieve praje~ten

Hij vertelt dat het lectoraat een gezamenlijk initiatief is van Fontys in Venlo en in Eindhoven, vanuit een uitwisselingssituatie. "Voor dat
lectoraat is inmiddels een lector benoemd, Hans Krikhaar, die in mei van dit jaar zijn inaugurele rede heeft gehouden. Hij is zowel in
Eindhoven als in Venlo werkzaam en heeft daarnaast volop ervaring in het bedrijfsleven, onder andere bij Philips en ASML. Bedoeling is
dat er onder zijn supervisie allerlei innovatieve projecten van de grond komen waarbij studenten samenwerken met mensen uit het be-
drijfsleven en waarbij inzet van de nieur~v`ste technologieen een belangrijk onderdeel is." Hoe gaat dat in zijn werk? "Neel bedrijven zitten
met vragen en zoeken Haar adequate oplossingen. Die kunnen ze bij ons neerleggen. We bekijken vervolgens hoe hun productieproces
verloopt, analyseren de problematiek en gaan dan gezamenlijk op zoek Haar een gerichte innovatieve oplossing."

Beter voorbereid

Het bedrijf, zegt Aarts, heeft als voordeel dat ze een beroep kunnen doen op de bij Fontys aanwezige kennis, de studenten hebben
als voordeel dat ze praktijkgericht to werk kunnen gaan. "Hun kennis wordt vertaald Haar de praktijk, zo leren ze een werkomgeving
kennen." Volgens Aarts zou het voor bedrijven ook goed zijn om studenten daarnaast bijbanen aan to bieden. "Om dezelfde redenen
feitelijk. Studenten brengen kennis en nieuwe inzichten in, het bedrijf zorgt voor de praktijkomgeving. Zeker gezien de krapte in de ar-
beidsmarkt in de maakindustrie is het voor ondernemers juist belangrijk om potentiele medewerkers al in een vroeg stadium to leren en
ze met de praktijk to laten kennismaken. Dan stappen ze later veel beter voorbereid een bedrijf binnen." Daarnaast, geeft hij aan, leert
Fontys door samen to werken met bedrijven de spelers in de maakindustrie in de regio Venlo steeds beter kennen. "Waardoor we ook
als verbindende factor voor die bedrijven kunnen fungeren."
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Doorlopende leerlijn

Aarts noemt vervolgens allerlei ontwikkelingen die momenteel ook in de maakindustrie plaatsvinden, zoals
het inzetten van smart data, vergaande automatisering en robotisering. "Dat gaat steeds sneller. Veel bedrij-
ven in Noord-Limburg, waar de maakindustrie sterk is vertegenwoordigd, zijn echter mkb; die missen de slag-
kracht en omvang om nieuwe technologieen en processen door to voeren. Lopen daardoor een achterstand
op. Wij kunnen met onze studenten er aan bijdragen dat die achterstand wordt ingelopen of in ieder geval
niet to groot wordt." Hij geeft dan aan dat er behalve met bedrijven bijvoorbeeld ook met ROC Gilde nauw
wordt samengewerkt. "Wat wij met Smart Manufacturing op hbo beogen, hebben zij met hun CIV's voor
ogen: onderwijs en ondernemers samenbrengen, ervaring aan kennis koppelen." Die samenwerking heeft
inmiddels ook geleid tot het opzetten van een doorlopende leerlijn, zegt Aarts. "Mbo'ers met die ambitie
moeten makkelijker kunnen doorstromen Haar het hbo. Bovendien zijn we bezig met het ontwikkelen van een
tussenniveau, mbo plus-4. Dat is voor studenten die net boven mbo-niveau en net onder hbo-niveau zitten.
Ook die willen we graag behouden en een passende opleiding bieden."

Tweede lector

Tot slot geei~Aarts aan dat er momenteel wordt verkend of er voor het lectoraat Smart Manufacturing de
mogelijkheid is om naast Hans Krikhaar een tweede lector aan to trekken. "Daar is een subsidieregeling voor,
maar dan moet uiteraard wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Dat hebben we onderzocht en
aan die voorwaarden voldoen we. Dus hebben we een uitgewerkte subsidie-aanvraag ingediend. Binnenkort
horen we of die succesvol is." Op de vraag wat de tweede lector zoal gaat doen antwoordt Aarts dat hij of
zij zich gaat bezig houden met bio inspired systems development. "Dat houdt in dat we zaken uit de biologie
willen toepassen in onze maatschappij. Denk aan kunstmatige intelligentie, denk aan hoe efficient bepaalde
dieren bepaalde dingen doen. Als de aanvraag slaagt, zetten we weer een volgende stap in de ontwikkeling
van innovatieve technologieen en daar profiteren niet alleen onze studenten maar ook het bedrijfsleven van."

info : www.fontys.nl
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MAAKINDUSTRIE EN ONDERWIJS ZETTEN KOERS NAAR MEEK
PRAKTIJKGERICHT LEREN

Net als in veel andere sectoren heeft de maakindustrie to maken met krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen jongeren tang
niet altijd met de juiste vaardigheden uit onderwijs een bedrijf binnen. Reden voor een aantal bedrijven uit de Limburgse maakin-
dustrie daar samen met ROC Gilde lets aan to doen. Abrahams Metaalbewerking uit Weert is een van die bedrijven.

Het is een jubileumjaar voor Abrahams Metaalbewerking, begint directeur Richard Cornet zijn verhaal. Opgericht in 1994 dus wordt dit
jaar het 25-jarig bestaan gevierd. Het bedrijf is gespecialiseerd in verspanen, het draaien en frezen en eventueel mechanisch assemble-
ren van producten voor een uiteenlopend klantenbestand. "Denk aan producenten van trapliften, pollers en snelpoorten, voor bedrijven
in de ventilatietechniek en bijvoorbeeld mechanieken voor speciaal taxivervoer. Meestal betreft het eindgebruikers. Die zijn in een cirkel
van zo'n 200 kilometer rondom ons gevestigd. Zowel in Nederland als in Duitsland en Belgie. Nee dat levert geen specifieke problemen
op wat verschillen in regelgeving betreft. Dat geldt voor ons niet zo."

Juiste vaardigheden

Momenteel werken er 15 medewerkers bij Abrahams. Net als bij veel soortgelijke bedrijven is het lastig goed personeel to vinden,
maakt Cornet duidelijk. "Onder meer vanwege de bekende krapte op de arbeidsmarkt. Dat lossen we deels op door to robotiseren.
Maar dat is niet voldoende. Want ook vaor het bedienen van de machines heb je weer mensen nodig. Weliswaar met een andere achter-
grond. Maar die zijn er ook to weinig." Komt nog bij, zegt hij, dat lange tijd jongeren van die school kwamen niet de juiste vaardigheden
hadden om in een maakbedrijf meteen aan de slag to gaan. Er was een groot verschil tussen praktijk en theorie. Volgens Cornet wordt
daar alweer enige tijd aan gewerkt. Scholen en bedrijven zoeken steeds meer toenadering en bekijken gezamenlijk hoe er tot meer
praktijkgericht onderwijs kan worden gekomen. Dat gebeurt onder meer in het recent gestarte Centrum voor Innovatief Vakmanschap
(CIV) Maak/Smart industrie. "We hadden al een aantal mogelijkheden om aan nieuw personeel to komen: via interim-bureau's, mond tot
mond en met het aanbieden van stageplekken. Maar dat was niet voldoende. Bovendien bleef het probleem dat opleiding en praktijk
niet goed op elkaar aansloten."

Convenant

Met de nieuwe aanpak moet een eerste stap Haar verandering worden gezet, maakt Cornet duidelijk. Hij wijst op de kracht van de
samenwerking. "Grote bedrijven hebben meer mogelijkheden om mensen intern op to leiden. Maar in deze regio zitten vooral veel
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mkb-bedrijven en daar is dat lastiger voor. Die missen de omvang. Door samen to gaan werken moet dat
gemakkelijker worden. Dat hebben we nu in een convenant vastgelegd" Hij vertelt dat de deelnemende
bedrijven binnen die samenwerking algemener kunnen opleiden. "We leiden samen mensen op en kijken
gedurende het traject waar iemand het beste past en waar vraag is. Bovendien gaan we meer nadruk op de
praktijk leggen. Dat doen we door theorie en praktijk nadrukkelijker to koppelen, door vaker onderwijs in een
praktijkomgeving to geven. Omdat leerlingen dingen zo sneller oppikken. Als iemand vertelt hoe je iets moet
dan en je kunt het vervolgens meteen Haar de praktijk vertalen, blijft het eerder en beter hangen. Bovendien
leren jongeren op deze manier beter wat er in de praktijk wordt gevraagd. Het onderwijs wordt meer vraag-
gestuurd."

Goede boterham

De voorbereidende fase van het project is inmiddels afgerond en met de eerste leerlingen wordt nu een tra-
ject ingegaar~~«Cornet geeft aan dat met circa tien leerlingen wordt gestart. "Uiteraard zal dat aantal groeien,
maar het moet wel to behappen blijven. Door met een klein aantal to beginners, houden we het overzicht."
Daarnaast vindt hij dat er continu aandacht moet zijn voor het verbeteren van het imago van de maakindustrie.
"Dat is al lange tijd verkeerd. De maakindustrie is zwaar werk, vies en eentonig luidt de algemeen geldende
opvatting. Maar dat klopt al tang niet meer. Natuurlijk zal er altijd met de handers worden gewerkt, maar ook
steeds meer met het hoofd, vanwege de toenemende automatisering. Kijk ik Haar ons bedrijf dan zie ik me-
dewerkers meerdere machines bedienen. Bovendien moeten ze toezien dat die machines optimaal functione-
ren. Dat is uitdagend en afwisselend werk. Werk waarin je je bovendien voortdurend blijft ontwikkelen omdat
je continu met nieuwe of vernieuwde technieken to makers krijgt." En ook goed betaald werk, stelt Cornet tot
slot. "Dat is nog zo'n misvatting, dat werken in de techniek niet goed wordt betaald. Neem van mij aan dat je
als technicus in de maakindustrie een goede boterham kunt verdienen. Technische mensen verdienen vaak
meer dan iemand met een kantoorbaan."

info : www.abrahamsmetaal.nl
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