
Het onderwijs heeft de opgave om nauw aan te sluiten 

bij de vraag vanuit het bedrijfsleven, terwijl het voor het 

bedrijfsleven niet altijd eenvoudig is om helder aan te 

geven welke competenties er op langere termijn gevraagd 

worden. Extra lastig omdat de ontwikkelingen in de techniek 

razendsnel gaan en tegelijkertijd de instroom in technisch 

onderwijs achterblijft.

D
r. Anneke Goudswaard is Lector Nieuwe Arbeidsverhoudingen Windesheim 

Flevoland. Drs. Jurriaan Louman is docent Windesheim Flevoland en onderzoeker 

Lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen. Beiden zijn nauw betrokken bij de 

totstandkoming van de TechSkills Monitor: “De Techskills Monitor is momenteel 

nog een pilot waarbinnen we zowel een methodiek als een instrument ontwikkelen waarmee 

studenten informatie verzamelen over huidige en toekomstige taken en competenties die 

belangrijk zijn in het technisch bedrijfsleven.” Deze informatie is niet alleen waardevol voor de 

student zelf, maar vormt ook belangrijke input waarmee opleidingen hun onderwijsaanbod 

kunnen actualiseren en kunnen laten aansluiten op de praktijk.  
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“De TechSkills Monitor 
draagt bij aan een betere 
match tussen technisch 

 bedrijfsleven en 
opleidingen”

Dr. Anneke Goudswaard: Lector Nieuwe 
Arbeidsverhoudingen Windesheim Flevoland, 
Matthijs Meijer MME en Drs. Jurriaan Louman: 
docent Windesheim Flevoland en onderzoeker 
Lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen
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uit al deze verzamelde data trends en ontwikkelingen binnen 

sectoren te distilleren voor alle stake holders. De TechSkills 

Monitor heeft dus meerdere, gelaagde ambities.”

Concreet aan de slag!
In 2017 is de TechSkills Monitor van februari tot en met juli 

concreet uitgetest bij een drietal MBO- en HBO-opleidingen. 

De studenten op stage hebben antwoorden verzameld op de 

geformuleerde vragen. Daartoe hebben zij allerlei technici bin-

nen de stagebedrijven geïnterviewd over ontwikkelingen en de 

daarvoor benodigde competenties. Jurriaan: ”Die informatie is 

vervolgens in de database van de TechSkills Monitor beschik-

baar gekomen, heel fundamenteel op het niveau van taak en 

competenties. De student krijgt een uitdraai voor het eigen sta-

geverslag, maar we halen er ook een uitdraai uit met informatie 

voor de opleiding zelf.”

Extra slag in inbedding
Anneke: “Op grond van de pilot zijn we nu bezig met de 

eindrapportage en terugkoppeling richting TechYourFuture. 

Wel hopen we nog een extra slag te maken in het nog beter 

inbedden in het onderwijs van deze tool. De opleidingsrappor-

tages spelen een rol, maar de directe terugkoppeling vanuit de 

stagebegeleider en student naar de opleidingen zelf, willen we 

nog steviger funderen. We plannen om met docenten door te 

praten over hoe zij met de uitkomsten uit de monitor praktisch 

aan de slag kunnen binnen hun onderwijspraktijk.” Jurriaan: “De 

insteek is om de verworven informatie en inzichten laagdrem-

pelig aan te bieden aan studenten en opleidingen zelf.”

Verdere uitrol
Anneke: “We gaan een consortium bouwen met andere oplei-

dingen en regio’s om dit concept verder uit te rollen, na eerst 

nog enkele technisch-inhoudelijke aanpassingen te maken. Wel 

blijft de focus op techniek en MBO 3/4 niveau. Andere branches 

kunnen uiteraard altijd bij ons aankloppen, samen met het 

onderwijs uit hun branche, en zeggen: Deze monitor willen wij 

voor onze branche ook!”

Benieuwd?
Het instrument zelf is te vinden op www.techskillsmonitor.nl

“De TechSkills 
Monitor heeft 
meerdere, 
gelaagde ambities”
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Betere afstemming nodig
Jurriaan: “Aan de ontwikkeling van de Tech-

Skills Monitor ligt het volgende en bij iedereen 

bekende spanningsveld ten grondslag: Tech-

nisch onderwijs en bedrijfsleven sluiten niet 

altijd op elkaar aan voor wat betreft eisen en 

wensen. Tegelijkertijd is de nood hoog door in-

stromingsproblemen.” Anneke: “We willen met 

de TechSkills Monitor vooral een basis bieden 

voor een continue dialoog tussen beide par-

tijen. De monitor wordt ontwikkeld in nauwe 

samenwerking tussen onderzoekers, docenten 

(stagebegeleiders), en vertegenwoordigers 

vanuit de stage bedrijven.”

Moment van stage benutten voor 
informatievergaring

Vooral het MBO en HBO hebben als beroepsgericht onderwijs 

veel contacten met het bedrijfsleven, met name in de vorm van 

stages. Studenten zijn in die periode in de praktijk werkzaam bij 

een technisch bedrijf. Jurriaan: “Het ‘onderwijs’ is dus letterlijk aan-

wezig binnen het bedrijf”. Hoewel de stage in de kern uiteraard 

gericht is op het leerproces van de student in de praktijk, biedt 

het ook mogelijkheden om op een gestructureerde wijze vragen 

te stellen aan het bedrijf over wat er precies bij hen speelt.

Gestructureerd data verzamelen
Anneke: “De insteek van de TechSkills Monitor is dat we die 

vragen over competenties en veranderingen gestructureerd 

stellen aan deze bedrijven. Of concreter: Wat doet het bedrijf 

precies, welke ontwikkelingen en innovaties spelen er, welke 

taken zijn belangrijk en wat moet je als medewerker in huis 

hebben qua kennis, houding en vaardigheden om succesvol 

te zijn? Welke technologie en materialen gebruiken ze nu en 

straks? Het is belangrijk om praktische antwoorden te hebben 

op dergelijke vragen om inhoud en lading te geven aan meer 

abstracte en algemene begrippen als competenties. De TechS-

kills Monitor faciliteert het verzamelen van deze informatie en 

biedt deze vervolgens geautomatiseerd aan in rapportagevorm 

voor de student, het bedrijf en de docent. 

Afstemming vinden met de 
organisatierealiteit

De TechSkills Monitor is als instrument en methodiek primair 

bedoeld om het technisch onderwijs beter in staat te stellen op 

vanuit de kern van de opleiding systematisch de afstemming 

te vinden met de organisatierealiteit. Jurriaan: “Tegelijkertijd 

biedt de monitor een methodiek waarbij het verzamelen en 

gebruiken van informatie via stages wordt ingebed in het 

primaire onderwijsproces. Met als doel het onderwijs continu 

te kunnen verbeteren. Daarom worden docenten, studenten en 

stagebedrijven actief bij het project betrokken. In het project 

wordt een proof of concept van deze monitor ontwikkeld met 

de bijbehorende methodiek. Zijn we hiermee eenmaal uit de pi-

lotfase? Dan is het de bedoeling eveneens op een hoger niveau 
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