
UITNODIGING  

Slotconferentie van het project Toekomst
bestendig Technisch Vakmanschap Noord  
Nederland. Vormgeven aan vakmanschap  
in tijden van verandering.

DONDERDAGMIDDAG  
14 OKTOBER 2021  
VAN 13.00 – 17.30 UUR

Parkeren De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.  
Wilt u met eigen vervoer komen, dan is de dichtstbijzijnde parkeergarage  
www.q-park.nl/nl-nl/parkeren/groningen/westerhaven/ 

Beste partners en relaties, 

Wij nodigen u van harte uit voor de slotconferentie van het project Toekomstbestendig Technisch  
Vakmanschap (TTV) Noord-Nederland.

Het TTV-project had als doel om een nieuwe mbo-niveau 4 opleiding Technicus Engineering Installatie- en  
Elektrotechniek te ontwikkelen en uit te rollen. De partners in dit project zijn Wij Techniek, Alfa-college  
Groningen, Strukton Worksphere, Equans (was Engie Services), Eekels Technology, Energiewacht, IW Noord,  
Oost & Flevoland en Rijksuniversiteit Groningen. Naast genoemde partijen hebben ook de provincies 
Groningen en Drenthe een financiële bijdrage geleverd.

De samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en universiteit is een van de successen van het project.  
Hoe hebben we dit resultaat bereikt? Welke hobbels kwamen we tegen? Welke hebben we daarvan kunnen  
overwinnen en welke ook niet? En hoe heeft action research aan het succes bijgedragen?

Daarnaast geven we inzicht in wat heeft gewerkt. Wat de bijdrage is van de projectweken en traineeships  
aan loopbaanontwikkeling en wat de rol is van de coach, de spin in het web tussen student, bedrijf en school. 
Ook laten we de balans tussen generalistisch en specialistisch opleiden zien. 

Natuurlijk staan we ook uitgebreid stil bij de centrale vraag: hebben we nu echt toekomstbestendig opgeleid,  
of hebben we ons nog te veel laten leiden door de actuele vraag vanuit de bedrijven? Maar we kijken niet  
alleen terug. We willen ook voortbouwen op de innovatieve samenwerking in de installatiebranche tussen  
bedrijven, beroepsonderwijs en universiteit. Hoe kunnen we onze lessons learned delen met andere scholen  
en bedrijven? Hoe kunnen we de aanpak uitbouwen tot een noordelijk Expertisenetwerk voor 
beroepsonderwijs en bedrijfsleven?

Wanneer u zich bezighoudt met vakmanschapsontwikkeling in onderwijs, bedrijfsleven of in onderzoek,  
biedt deze bijeenkomst u volop gelegenheid om in gesprek te gaan met betrokkenen van het project.  

Wij hopen van harte dat u zich inschrijft en dat we samen het noordelijke  
expertisenetwerk versterken!

Aanmelden kan tot 8 oktober  klik HIER.

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden dankzij bijdragen van Wij Techniek,  
Globalisation Studies Groningen van de Rijksuniversiteit Groningen en Alfa-college.
Onderstaand treft u het programma aan en praktisch informatie over de bijeenkomst.

Met hartelijke groet,
Namens de organisatoren,

Marco Mazereeuw, voorzitter stuurgroep Toekomstbestendig Technisch Vakmanschap (TTV)
Jacques Zeelen, initiatiefnemer TTV
Geert Berghuis, projectleider TTV

PROGRAMMA
13:00 – 13:15 Inloop

13:15 – 13:40 Opening door dagvoorzitter, Bianca Bosma

Première compacte film over vakmanschap in het TTV-project van Theo Sikkema 

Interview van pas gediplomeerde student, docent en praktijkopleider van de  
opleiding

13:40 – 13:55 Openingswoord door Prof. Drs.  Max van den Berg, hoogleraar Globalisation  
Studies Groningen, Rijksuniversiteit Groningen (RUG):

het TTV-project geplaatst in noordelijk perspectief.

13:55 – 14:35 Keynote speaker, Dr. Marco Mazereeuw, lector Beroepsgerichte didactiek en leven 
lang ontwikkelen, NHL Stenden Hogeschool:

samenwerking beroepsonderwijs  en bedrijfsleven: er is geen voorschrift maar  
we worden wel slimmer.

14:35 – 14:55 Pauze 

14:55 – 15:15 Drs. Inger Smid, onderzoeker Onderzoeksgroep Lifelong learning en Social  
Intervention RUG:

TTV beschouwd vanuit een onderzoeksperspectief en wat we er daar van  
kunnen leren.

15.15 – 16.00 Subgroepbijeenkomsten: bespreken van wat er met de uitkomsten van het TTV 
project gedaan kan worden 

Invalshoeken:
• invulling van de rol van de coach in andere opleidingen
•  leren in het bedrijf: begeleiden stagiaires en begeleiden van leren van zittende  

werknemers
•  regionaal perspectief: beroepsonderwijs een rol geven in ontwikkeling van het 

noorden

16.00 – 16.30 Panelgesprek onder leiding van dagvoorzitter. Thema: wat halen we uit TTV-project 
voor de vernieuwing van het beroepsonderwijs? Hoe zetten we daar verdere  
stappen in? Is een Expertisenetwerk daarvoor een goed middel? 

Deelnemers van het panel zijn Freddy de Boer (Equans), Marion Arends  
(Alfa-college), Marco Mazereeuw (NHLStenden), André Bouwmeester  
(Wij Techniek), Arnoud Hoogsteen (FNV), vertegenwoordiger MBO-raad

16:35 – 16:45 Plenaire afsluiting door Prof. Dr. Jacques Zeelen en dagvoorzitter, Bianca Bosma

16:45 – 17:30 Feestelijke afsluiting met een hapje en een drankje

LOCATIE:
Het Kasteel  Melkweg 1 

9718 EP  
Groningen

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDEMJ_0y2SJ92NMhyHrN1asGJmL-KDjbmlJ1towaLu8NJ6PA/viewform
https://www.q-park.nl/nl-nl/parkeren/groningen/westerhaven/

