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Recent bericht in de krant: ‘Megaorder IHC, maar geen vakman te vinden’. Het artikel
gaat over scheepsbouwer IHC Merwede, die voor een miljard euro (!) zes schepen gaat
bouwen voor de Braziliaanse olie-industrie. Dat levert werk op voor 300 technici,
zoals lassers. Maar terwijl Nederland tegen een groeiende werkloosheid aanhikt,
worden deze werknemers uit Oost-Europa, Spanje en Portugal gehaald. Volgens de
directie omdat er in Nederland te weinig technici op mbo- en hbo-niveau zijn om dit
werk te doen. En IHC is niet het enige bedrijf dat deze noodkreet slaakt, want – goed
nieuws - het aantal orders in het bedrijfsleven stijgt de laatste tijd weer.
Hoe komt het dat deze bedrijven geen Nederlandse vaklieden kunnen vinden? Misschien heeft het deels te maken met de lonen die deze bedrijven willen betalen,
zoals de vakbonden beweren. Maar tegelijk is het een feit dat de uitstroom van de
technische opleidingen jaarlijks kleiner is dan het aantal technici dat met pensioen
gaat. De tekorten lopen op: de Universiteit Maastricht heeft berekend dat we in 2014
al 63.000 technici tekort komen.
Hoe kun je de jeugd van nu overtuigen dat kiezen voor techniek slim is? Daar breken
vmbo-scholen zich het hoofd over. Op die scholen wordt immers de eerste keuze gemaakt. Wordt het handel en economie, of techniek? Veel scholen zien met lede ogen
de aanmeldingen voor techniek teruglopen. Wat zij kunnen doen, is laten zien dat
techniek niet alleen een baangarantie oplevert, maar ook leuk is. Zoals het openbare
Kennemer College in Heemskerk dat doet, met redelijk succes (zie pagina 14 en 15 van
dit nummer). Maar het zou ook slim zijn als scholen werken aan de communicatieve
vaardigheden van hun techniekleerlingen. Want het blijkt dat juist die functies in de
techniek waarbij het óók op communicatie aankomt, goed betaald worden. Logisch,
want daar is de concurrentie uit de lagelonenlanden ineens veel minder: Polen en
Portugezen kunnen wel lassen, maar spreken geen Nederlands. Het is de combinatie van technische kennis en taalvaardigheid, waarmee we ónze kinderen een
voorsprong kunnen geven.
Daarnaast zullen leerlingen moeten ontdekken dat het werk in de techniek steeds
meer hightech wordt en hoe interessant dat is. Het tijdperk van ontdekken is sowieso weer aangebroken, nu de zomer voorbij is. Heel veel leerlingen zijn begonnen op
nieuwe scholen: niet alleen in brugklassen, maar ook op de nieuwe Steve JobsScholen
of – in krimpgebieden - in een nieuwe fusieschool, zoals die in Groningen, die de naam
‘De Expeditie’ heeft gekregen. Een passende naam, want een expeditie is een ontdekkingstocht. Ik wens álle leerlingen in Nederland een mooie ontdekkingstocht toe. <
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