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Verbinden

Samen leren werkt verbindend. Tussen een leermeester en een student, maar ook tussen 
bedrijfsleven en onderwijs. En dat is de verbinding waar ons landelijk hoog aangeschreven 
CTT-model voor staat. Ondanks corona gebeurt er nog steeds heel veel in ons CTT. We blijven 
met elkaar de aandacht richten op wat we straks weer zo heel hard nodig hebben: goed opge-
leide studenten in de techniek en een innovatief centrum waar onze medewerkers altijd terecht-
kunnen om te blijven leren. Een centrum ook waar bedrijven hun mensen inzetten om binnen de 
mooie Zeeuws-Vlaamse regio een lerende omgeving in stand te houden die anders door allerlei 
versnipperingen teloor zou kunnen gaan. 
Het CTT is een echte verbindende factor voor allen die met veel gedrevenheid werken, leren en 
ontwikkelen in de sector Techniek. Deze nieuwsbrief waar de energie vanaf spettert, laat dat 
prachtig zien.

Bert Vogel, voorzitter Stichting CTT
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Het CTT in coronatijd

Dat was even omschakelen toen Neder-
land op 16 maart in lockdown ging en 
ook het CTT de deuren moest sluiten. 
Omschakelen van ‘Hoe krijgen we zo 
ooit ons programma afgewerkt’ naar 
‘Wat mogen we wel en hoe kunnen 
we dat snel organiseren?’ Het lijkt 
een grote stap, maar ook nu lieten de 
onderwijsgevenden weer zien wat een 
enorme flexibiliteit en creativiteit ze 
hebben! Ze gingen direct volop aan de 
slag met allerlei online-kanalen om de 
leerlingen te kunnen zien en te bedie-
nen met voornamelijk theoretische 
leerstof. 

Terwijl het online-onderwijs gewoon 
doorging, mochten in mei de VKR-2- 
leerlingen weer in kleine groepjes naar 
het CTT. Daar werkten ze aan een speciaal 
ontworpen eindopdracht waarmee ze 
hun praktijkgedeelte konden afsluiten. 
Met het afronden van ook hun Techniek-
portfolio en LOB-portfolio voldeden ze 
daarmee aan de ‘gelegenheidseisen’ van 
het praktijkvak. Omdat ze hun school-  
examen voor de avo-vakken (Nederlands, 
Engels, Wiskunde en Natuurkunde) al 
behaald hadden, konden we gelukkig 

aan bijna alle leerlingen een ‘doorstroom-
verklaring’ uitreiken. Daarmee konden ze na 
de zomervakantie starten op het mbo.

Na de zomervakantie mocht het vmbo 
gelukkig ‘normaal’ van start. Op de vo-  
locaties gingen alle VKR-leerlingen 
tegelijk aan het werk in de diverse 
oriëntatiemodules. Zodoende hebben 
we op het CTT tijdens de praktijkdagen 
alle VKR-2-leerlingen mogen begroeten. 
Inmiddels is het nieuwe schooljaar alweer 
bijna twaalf weken oud. We wassen onze 
handen, werken met handschoenen, 
houden afstand tot de docent, zitten met 
maximaal drie man aan tafel in de aula en 
dragen mondkapjes en gelaatsschermen 
tijdens de praktijklessen. Docenten en 
leerlingen kunnen daardoor in de praktijk 
op een veilige manier met elkaar werken.

In december staan de stages op het 
programma. We inventariseren op dit 
moment of die op een veilige manier 

door kunnen gaan. Zo niet, dan zullen we 
de stages moeten verschuiven naar een 
geschikter moment.
 
Naast de lessen komen we online in aller-
lei verbanden bijeen om zaken te bespre-
ken en verder door te ontwikkelen. Ook 
daarin lukt het ons flexibiliteit en creati-
viteit te tonen, ook al zijn de omstandig-
heden soms wat vreemd en niet ideaal. In 
alle gevallen blijft de ‘core business’ van 
de Vakmanschapsroute Techniek en het 
Centrum voor TopTechniek overeind:

‘Leerlingen laten leren over techniek, over 
zichzelf, over regiorelevante opleidingen 
en over het achterliggende werkveld van-
uit het motto: leren = ervaren.’

Zo helpen we leerlingen om keuzes te 
maken die voor het vervolg van hun loop-
baan van belang zijn. Laten we hopen dat 
COVID-19 daarin geen al te belemmeren-
de rol zal spelen.
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Met luid getoeter! 
In de coronaperiode was alles anders 
dus ook het uitreiken van de diploma’s 
en de doorstroomcertificaten. Anders, 
maar ook feestelijker dan andere jaren! 
Scholen haalden alles uit de kast om 
er voor de leerlingen een onvergete-
lijke uitreiking van te maken. Met een 
ontvangst in een drive-through bijvoor-
beeld. In de auto werden de leerlingen 
door een straatje geleid waar de trotse 
docenten stonden om ze een applaus, 

de cijferlijst en een lekkernij mee te 
geven. Er waren persoonlijke toespraak-
jes voor de leerlingen, afzonderlijk of in 
kleine groepjes, in het bijzijn van alleen 
hun ouders.

U zult begrijpen dat er tijdens deze 
feestelijkheden geregeld luid getoeter 
klonk!

Mbo-diploma voor de eerste  
VKR-leerlingen
Dit jaar hebben de leerlingen van de 
eerste Vakmanschapsroute (VKR) hun 

Hoe verging het VKR-leerling Lars,  
automonteur in de dop?

Lars de Looff (16) uit Lamswaarde rondde in juni dit jaar zijn 
middelbare school af. In het derde jaar daarvan deed hij de 
Vakmanschapsroute. Inmiddels is hij ingestroomd in de  
mbo-opleiding mobiliteit en voertuigentechniek.

Wanneer ontstond je interesse voor deze richting?
Een jaar of drie geleden startte mijn neef een eigen 
autobedrijf. Ik ging daar vaak helpen en vond dat heel leuk. 
Bij de Vakmanschapsroute kreeg ik echt het idee dat ik de 
goede keuze had gemaakt. Ik wil later graag verder in de 
autotechniek. Niet met een eigen bedrijf maar ik wil wel graag 
monteur worden.

Welke stages heb je gelopen?
Ik heb een week snuffelstage bij de Mercedesgarage in 
Hulst gedaan en daarna één dag in de week stage bij Mazda 
Verlinde in Terneuzen. Daar werk ik nog.
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Diploma!

Ik vind die stage écht heel leuk. Ik mag veel doen. Wanneer 
er een auto verkocht is, mag ik deze rijklaar maken. Of soms 
een trekhaak erop monteren als dat nodig is. En als er een 
auto binnenkomt voor een (simpele) reparatie mag ik hier zelf 
mee aan de slag. Als ik er niet uitkom nemen ze het niet over, 
maar leggen ze het aan mij uit en mag ik het daarna weer zelf 
proberen. Ik vind het fijn dat ik zelf zoveel mag doen.

Door de coronamaatregelen moet je nu op afstand leren. Hoe 
bevalt dat?
Het gaat wel goed. Ik vind het jammer dat de stage niet meer 
doorgaat. Het is vooral veel theorie nu en ik vind het leuker om 
praktisch bezig te zijn. Ik mis het sleutelen. Ik mag zelf weleens 
iets doen aan de auto van mijn ouders, maar dat gaat natuurlijk 
ook niet altijd. Gelukkig ben ik nu met alle theorie klaar.

Wat ga je volgend jaar doen? 
Ik ga BBL-autotechnicus doen, in Vlissingen naar school. Mijn 
leerbedrijf is Mazda Verlinde, waar ik nu ook mijn lintstage 
loop.

mbo-diploma ontvangen. Het was de  
afronding van hun tweejarige niveau-2-
opleiding. In 2016 zijn deze leerlingen 
gestart met de Vakmanschapsroute. 
Hun eerste jaar, het oriëntatiejaar, volg-
den ze op de eigen school (Reynaertcol-
lege, Zwincollege, toenmalige De Rede). 
Daarna stroomden ze in op het CTT 
waar ze twee dagen in de week prak-
tijkles kregen in een domein naar keuze. 
Vervolgens zijn ze ingestroomd in de 
mbo-opleiding waarvan ze dus nu hun 
diploma hebben. We zijn trots op deze 
eerste afgestudeerde CTT-lichting!
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Uit het practoraat

Op de website van het practoraat is een 
blogserie gestart over vragen die binnen 
zijn gekomen bij de onderzoekers. De 
eerste aflevering staat inmiddels online: 
https://www.centrumtoptechniek.nl/
practoraat/blog/blogserie-1-succes-afle-
vering-1

Practor Martijn van Schaik schreef zijn 
jaarlijkse longread voor het symposium 
in maart. Het gaat over de methode van 
onderzoek binnen het practoraat. De 
longread verschijnt als essay ook in een 
publicatie die begin 2021 uit zal komen. 
Nu alvast lezen?  
Zie: https://www.centrumtoptechniek.nl/
practoraat/blog/open-die-doos

We stellen graag een van onze hybride 
techniekopleiders aan u voor:  
Marlon van Mol.

Ik ben Marlon van Mol, 43 jaar. Sinds 1998 
werk ik in de techniek, in verspaning en on-
derhoud. Vanaf 2006 ben ik ook praktijkop-
leider: ik begeleid in ons bedrijf collega’s 
die een opleiding volgen. Vanaf januari 
2018 werk ik bij Feyter Industrial Services. 
Wij voeren onderhoudswerkzaamheden 
uit bij fabrieken in de regio. Ook verzorgen 
we engineering op projectbasis.

Vanuit mijn rol als praktijkopleider heb 
ik altijd nauw contact gehad met de 
regionale opleidingscentra, maar ook met 
de bedrijfsschool (SMEO – M-Force). Daar 
komen veel van onze nieuwe collega’s 
vandaan. Vanuit de bedrijfsschool hoorde 
ik over het HTO-traject. Ze adviseerden 
hieraan deel te nemen om zo te onder-

zoeken en te ervaren wat er allemaal 
komt kijken in ‘onderwijsland’.

Na een informatieavond besloot ik mee 
te doen. Ik kreeg een intake en nu ga ik 
met 18 theoriebijeenkomsten en 80 uur 
stage in het vooruitzicht, samen met 
16 andere mensen uit de provincie van 
start. Best pittig om tijdens een van de 
eerste bijeenkomsten kritisch naar jezelf 
te kijken en jezelf voor te stellen op een 
creatieve manier! Maar het enthousias-
me en de vakkundigheid van de twee 
docenten van het traject helpen enorm.

Inmiddels heb ik gedurende vier maan-
den invallessen verzorgd voor vierde-
jaars vmbo’ers. Dit is mij, en volgens mij 
alle betrokkenen, heel goed bevallen! De 
afspraak is nu dat we per moment kijken 
of ik inzetbaar ben. Natuurlijk telkens in 
overleg met mijn werkgever.’

Inzet hybride techniekopleiders (HTO)

Nieuwe website

Met trots kunnen we u melden dat we 
de website in een nieuw jasje hebben 
gestoken. 

Techniekportfolio

Vanaf de start van de vakmanschapsroute 
bouwen de leerlingen een online 
techniekportfolio en een online LOB-
portfolio op. Ze vullen deze met foto’s 
van praktijkopdrachten en geven hun 
bijbehorende ervaringen weer. Geregeld 
vindt een reflectiemoment plaats, 
bijvoorbeeld na elke oriëntatiemodule of 
na een stageperiode. Zo kan de leerling 
gericht een keus maken voor zijn of haar 
vervolgtraject op het mbo.

De actuele foto’s en duidelijke uitleg over de 
opleidingen, de virtuele tour, de partners-
pagina, bijdragen van het practoraat en 
meer, zorgen voor een duidelijk beeld van 
het CTT. 
Zie: https://www.centrumtoptechniek.nl/

https://www.centrumtoptechniek.nl/practoraat/blog/blogserie-1-succes-aflevering-1
https://www.centrumtoptechniek.nl/practoraat/blog/blogserie-1-succes-aflevering-1
https://www.centrumtoptechniek.nl/practoraat/blog/blogserie-1-succes-aflevering-1
https://www.centrumtoptechniek.nl/practoraat/blog/open-die-doos
https://www.centrumtoptechniek.nl/practoraat/blog/open-die-doos
https://www.centrumtoptechniek.nl/
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Laatste jaar subsidie RIF

We zijn in fase 4, tevens het laatste jaar van het subsidietraject van het Regionaal 
Investeringsfonds (RIF) aangekomen. Dankzij deze subsidie hebben we onderdelen in 
het CTT kunnen versterken onder leiding van de projectleider RIF CTT. Denk aan de rol 
van de Verbindingsofficier, het practoraat, de professionaliseringsbijeenkomsten, de 
ontwikkeling van het onderwijs en de Vakmanschapsroute. We gaan beginnen aan de 
eindverantwoording voor onze subsidiegever DUSI. We doen ons best het project te 
borgen zodat we ook na de subsidieperiode ons CTT kunnen blijven ontwikkelen.

Was u ook bij de succesvolle domeintafel-
bijeenkomsten aan het begin van dit 
jaar? We geven er binnenkort graag 
een vervolg aan en wel op woensdag 9 
december van 15.00 uur uur tot 16.30 uur. 
Niet fysiek dit keer, maar u kunt meedoen 
via Teams. We beginnen met een plenair 
gedeelte, waarna u naar verschillende 
online vergadertafels kunt om daar aan het 
tafelgesprek deel te nemen. We sluiten  
ook weer plenair af.

De uitnodiging met aanmeldlink wordt 
binnenkort gemaild. Interesse om deel te 
nemen maar u hebt geen mail ontvangen? 
Stuur dan een mailtje naar  
info@centrumtoptechniek.nl

In de infographics 
ziet u wat de 
bijeenkomsten 
vorig jaar 
zoal hebben 
opgeleverd bij de 
zes domeinen.

Domeintafelbijeenkomsten (opbrengsten + vervolg) 
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