
were di info uitgave maart 2019

‘Onze regio schreeuwt om goed technisch personeel en daar willen 

wij wat aan doen!’ Er klinkt overtuiging in de stem van rector Edward 

de Gier. ‘Het bedrijfsleven kan nauwelijks aan goed geschoold per-

soneel komen en in het onderwijs hebben we moeite om docenten 

voor technische vakken te vinden. Dat kan zo niet langer!’ 

Hij wil er iets aan doen en hij kán er iets aan doen. De overheid stel-

de 100 miljoen beschikbaar voor Sterk Techniekonderwijs. Bedoeling 

is niet alleen dat meer leerlingen gaan instromen in het technische 

onderwijs, maar ook dat het onderwijs beter gefaciliteerd wordt. De 

Gier: ‘Er is een sterk platform ontstaan: onderwijs en bedrijfsleven 

werken samen. Bedrijven komen naar scholen, scholen gaan naar 

bedrijven. Wat onze leerlingen niet kunnen leren op school, bijvoor-

beeld omdat de apparatuur veel te duur is, gaan ze zien en leren op 

een bedrijf.’  

Die samenwerking met het bedrijfsleven is aangegaan voor lange tijd. 

De Gier: ‘Alleen op die manier kun je werken aan onderwijsinnovatie. 

Je hebt elkaar simpelweg gewoon nodig.’ Langdurig, maar ook breed: 

SG Were Di uit Valkenswaard werkt samen met het Sondervick College 

en het PWA-college uit Veldhoven, Berkenschutse uit Heeze-Leende en 

met bedrijfsleven en overheid uit die plaatsen. 
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Een schaar. Een figuurzaag. Een graveerpen.  

Drie gereedschappen om plaatmateriaal te bewerken. Dat kan papier zijn, 

karton, leer, metaal of hout of een kunststof. Thuis heeft u ze misschien 

nog, die gereedschappen, maar in de industrie worden ze al lang niet meer 

gebruikt. Het zal u niet verbazen dat ook op dit gebied de computer zijn 

intrede heeft gedaan. Tegenwoordig wordt er met lasersnijders gewerkt. 

Die digitale techniek heeft ook zijn intrede gedaan in het onderwijs. Op SG 

Were Di arriveerde onlangs een prachtige lasersnijder die de school aanschaf-

te met steun van Sterk Techniekonderwijs. Docent Daniël Walczyk legt het 

belang ervan uit: ‘Natuurlijk kun je met deze lasersnijder de leerlingen laten 

zien hoe je een logo uit een plaatje metaal kan halen. Er zijn zoveel toepassin-

gen! Denk maar eens aan dat stukje leer op de achterkant van je spijkerbroek, 

waar het merk op is gebrand. Dat gebeurt ook met een lasersnijder.’ 

Maar voordat een logo gebrand, gezaagd, gegraveerd of geknipt kan wor-

den is er veel werk te doen. Het ontwerp moet op de computer gemaakt 

worden en daarna vertaald naar machine-instructies. Dat vergt de nodige 

creativiteit en vakkennis. Walczyk: ‘Onze leerlingen staan op deze manier 

midden in de 21ste eeuw.’    
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