
ADVERTENTIE

LotteKonings
Vianen

Degeur vanhet plastic basisma-
teriaal voor zoemende3D-prin-
tersmengt zichmetde geur van
koffie inhetMieleExperience
Center inVianen. Vijfhonderd
docenten vanhet basis- en voort-
gezet onderwijs nemenhier een
kijkje indewereld vanSteam: Sci-
ence, Technology, Engineering,
Art enMathematics.

Opde eerstenationale Steam-
dag, georganiseerddoor lesma-
terialenleverancierHeutink en
populair-wetenschappelijk tijd-
schriftQuest, kondendocenten
woensdag inspiratie opdoenom
techniek enwetenschapaande
man tebrengenonderhun leer-
lingen.

Dat isnodig, vertelt Thomas
Hendriks,hoofdredacteur van
Quest, omdatde leerlingenvan
numoetenwordenvoorbereid
opeennogonbekende, onzeke-
re toekomst.Daarvoormoeten
ze in ieder geval technischeken-
nis inhuishebben. ‘Wiedepro-
grammeertaalniet kent, isdean-
alfabeet vande toekomst’, zegt
Myrthe vanEgmond, contentma-
nagerbijHeutink.

Hetdoel isnietalleenomkinde-
renrichtingbèta testuren. ‘Leer-
lingenmoetenzelfkennis
opdoen,wetenwatzewillen’, ver-
telt JessicaHeutink,directeurvan
Heutink. ‘Danmakenze laterook
vaker inéénkeerdegoedestudie-

keuze.’Welhet liefst ineen
technischerichtingnatuurlijk.
Eneengoedekeuzebegintalbij
hetprofielopdebovenbouwvan
demiddelbareschool,ofzelfs
daarvoor.

Dat strevenomkinderenvoor
—dure—foute studiekeuzes te
behoedenstaathaaksopeenvan
despeerpuntenvanSteam: leren
omgaanmet fouten. ‘Het lefheb-
benomfouten temaken’, noemt
JessicaHeutinkdat.Wie vroeg
foutenmaakt, hoeftdaar later
zijn tijd enhet geld vandeouders
mindermee te verdoen, lijktde
les te zijn.

Hetbedrijfslevenziet ookhet
belang vandie studiekeuze, ver-
telt eenmedewerker vanStichting
Techniekpromotie.Bedrijven le-
verendestichtingeenprobleem-
stellinguitdepraktijk aan,die
aan leerlingenwordt voorgelegd.
‘Bedrijvendoenmeeaanonze
projecten vanuit eenmaatschap-
pelijkoogpunt,maarookom-
dat zede leerlingennogvoorhun
profielkeuzewillen latenzienwat
technologie voorhun toekomst
kanbetekenen.’

BijHeutink vindenzedatbe-
drijvensamenwerkingmet scho-
lenophet gebied vanSteammeer
moetenomarmen.Ookscholen
moetenermeer vooropenstaan.
De leverancier van lesmaterialen
ziet voor zichzelf een rol alspro-
motorweggelegd.Nualhorenze
bijHeutink regelmatig vanbedrij-
vendatdie viahen incontactwil-
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‘Wieniet kanprogrammeren
is analfabeet vande toekomst’

lenkomenmet scholen.Ookvan-
uit scholengroeit de vraagnaar
contactmethetbedrijfsleven.
‘Maardaar zijnwenueigenlijk
nogniet zomeebezig.’

Bedrijvenwareneralwel voor
teporrenommeetedoenaande
Steam-dag.Daarkondenzepro-
motiemakenvoorhuneigendien-
stenenmaterialen.Vanniet-krui-
meligekleienniet-vlekkende
potlodentoteenhele rij3D-prin-
ters:de lesmaterialendiehierwor-
denaangebodenmoetentechniek
enwetenschapcreatiefentoegan-
kelijkmakenvoorkinderenvan
vier totachttien.

Deaansluitingophogeronder-
wijs endearbeidsmarkt verloopt
minder soepel.De snel groeiende
instroomvanstudentenbrengt
steedsmeerbètastudies ertoe
omeennumerusfixus in te voe-
ren.Bovendiengaat40%vande
technischafgestudeerdenniet in
de techniekwerken,melddeon-
derwijsminister JetBussemaker
dinsdag.

Dat er eennumerusfixuskomt
vindenHeutinkenHendriksop
zichniet kwalijk. ‘Zolangdese-
lectienietwillekeurig is,maar
gebeurt opbasis vanvaardighe-
denenmotivatie, ener alterna-
tievenzijn’, zegtHendriks.De
Steam-conferentiemoetdanwel
techniekenwetenschap inde
schijnwerpers zetten,maarniet
iedereendiedatwilhoeft volgens
hemeenvervolgopleiding indie
richting tedoen.

DoelSteam-dag
Inspiratieopdoen
omtechniek te
promotenonder
leerlingen
Numerus fixus
‘Nieterg,mitshet
gebeurtopbasis
vanmotivatieen
vaardigheden’

Vijfhonderd docenten
namen in Vianen een
kijkje in dewereld van
Steam. Dat staat voor
Science, Technology,
Engineering, Art en
Mathematics.
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Technische kennis is voor elke leerling noodzakelijk, leren docenten
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