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Inleiding

Om internationaal voorop te blijven lopen en haar innovatiekracht te behouden, heeft
Nederland meer en beter opgeleide technici nodig. Technologische ontwikkelingen gaan
ongekend snel en hebben steeds meer invloed op onze samenleving. De interesse voor
techniek én technologie kan al vroeg in het onderwijs worden gewekt. In de verdere
opleiding en het professionele leven dat hierop volgt, is het zaak deze belangstelling te
blijven voeden en door te ontwikkelen.

TechYourFuture wil ervoor zorgen dat Nederland in 2030 over

en Windesheim en in co-creatie met onderwijsinstellingen en

meer en beter opgeleide technici beschikt. Technici die zichzelf

(maatschappelijke) bedrijven, aan diverse (deel)problemen van

willen ontwikkelen en dus blijven leren en ontdekken, of dit

deze aansluitingsproblematiek gewerkt. Deze (deel)problemen

nu tijdens hun opleiding is of als professional. TechYourFuture

zijn onder te brengen in drie sub-thema’s:

onderzoekt en ontwikkelt – samen met partners uit het
onderwijs, het bedrijfsleven en de publieke sector –
programma’s en oplossingen voor het aantrekken, ontwikkelen

A. Aankomende en jonge
technici boeien en binden

en behouden van technisch talent. Zij richt zich hierbij op het
onderwijs, van basisschool tot universiteit, én de arbeidsmarkt.
TechYourFuture, Centre of Expertise voor Techniekonderwijs, is

B. Leren en innoveren
op de werkplek

een intensieve samenwerking van Saxion, Universiteit Twente
en Windesheim. Het Centre of Expertise is gestart in 2013.

Van onderwijs naar arbeidsmarkt
C. Diversiteit in ons
menselijk kapitaal

Er is een tekort aan technische medewerkers. Tegelijkertijd
veranderen organisaties in de technische sector radicaal
door de integratie van geavanceerde ICT. Met moderne
productietechnologieën, zoals robotica en 3D-printing,
verandert ook het werk van technici. Jonge technici hebben
nieuwe vaardigheden nodig om zich staande te houden en
werkende technici zouden zich permanent moeten willen

Elk sub-thema draagt bij aan het uiteindelijke doel om

ontwikkelen om bij te blijven. Onderwijs en bedrijfsleven

voldoende kwalitatief sterke medewerkers te leveren.

dienen samen krachtige onderwijsprogramma’s te ontwikkelen

Medewerkers die kunnen en willen blijven leren in een

die jonge technici opleiden en zittende technici up-to-date

veranderende technologische maatschappij en die op de

houden.

juiste plaats terecht komen. De drie sub-thema’s lichten
we hieronder toe:

Om goed voorbereid te zijn en up-to-date te blijven én om
techniek nog aantrekkelijker te maken voor jonge mensen,

A. Aankomende en jonge technici boeien en binden

onderzoekt, versterkt en ontwerpt TechYourFuture effectieve

Hierbij gaat over het versterken van de structurele samenwer-

aansluitingspraktijken tussen het bèta- en techniekonderwijs

king tussen bèta- en techniek onderwijs en bedrijfsleven, zodat

en de arbeidsmarkt.

deze partijen beter op elkaar aansluiten. Beide dienen hetzelfde
doel: investeren in ons menselijk kapitaal, voor nu en later. We
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In de afgelopen zes jaar hebben we als TechYourFuture daartoe,

richten ons hierbij vooral op de aankomende en startende (jon-

samen met onze onderzoekers van Saxion, Universiteit Twente

ge) technici én op het behouden van technisch talent. Vragen
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waar we ons onderzoek op richten zijn: Wat vinden aankomende

positief om kunnen buigen en ontwikkelen we praktijkgerichte

van het whitepaper. Gedurende het schrijfproces heeft ook

In het whitepaper lichten we per paragraaf de drie sub-thema’s

en jonge technici belangrijk in een baan? Wat zoeken werkge-

interventies om uitstroom te beperken.

steeds een update plaatsgevonden van nieuwe inzichten en

afzonderlijk uit. Bedoeld om zo een eerste beeld te geven van

nieuw ontwikkelde tools vanuit de lopende onderzoeken

de aandachtspunten hierbinnen, wat we al weten, en welke

vers met betrekking tot kennis, vaardigheden en houdingen van
(aankomende) technici? Hoe kunnen we aankomende technici

Doel

en is informatie vanuit nieuwe of in voorbereiding zijnde

tools beschikbaar zijn. In daaropvolgende hoofdstukken

opleiden zodat ze een goed beeld krijgen van hun toekomstige

Dit whitepaper is geschreven voor onderzoekers, medewerkers,

onderzoeksprojecten meegenomen.

beschrijven we per thema waar we anno 2019 mee bezig zijn

baan en relevante kennis en skills ontwikkelen voor hun verdere

samenwerkingspartners en andere betrokkenen bij

carrière? Hoe kunnen we aankomende en startende technici

TechYourFuture. Bedoeld om de inzichten en opbrengsten

Het whitepaper zal daarmee een document zijn en blijven dat

beter begeleiden bij hun mogelijkheden in de techniek en bij de

(tools en methodieken) van het onderzoek van TechYourFuture

wij voortdurend bijwerken en aanvullen.

ontwikkeling van hun professionele identiteit?

rondom het thema Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te

Hoe kunnen we technisch talent behouden voor de regio?

presenteren en te delen. Om vervolgens samen te verkennen

Opbouw

specifiek betrekking heeft op de regio Oost

en bepalen welke thema’s en onderwerpen nader onderzoek

Het whitepaper is ingedeeld in drie paragrafen:

Nederland.

B. Leren en innoveren op de werkplek

en waar de vragen en uitdagingen liggen voor de toekomst. In
de kaders tussen de tekst staan de tools die ontwikkeld zijn.
Een logo van de regio geeft aan als het

verlangen.

1. Wat is er al? Welke inzichten hebben we al verkregen in

Voorbereiding-op-arbeid en een leven-lang-leren en innoveren
vormen de kern van dit sub-thema. De arbeidsmarkt voor

Werkwijze

ons onderzoek? Wat zijn de tools en methodieken die

Kleuren geven aan op welke doelgroep het onderzoek

medewerkers in de techniek is volop in beweging. Door het

Het whitepaper Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is

het onderzoek al heeft opgeleverd?

betrekking heeft.

hoge tempo van technologisering en digitalisering worden er

in nauwe samenwerking met onze onderzoekers op dit

in toenemende mate andere eisen gesteld aan medewerkers.

terrein tot stand gekomen. De start was een brainstorm met

onderzoek dat in 2019 wordt uitgevoerd en de tools en

Het belang van blijvend bijhouden van kennis en vaardigheden

TechYourFuture onderzoekers actief op dit terrein begin

methodieken die ontwikkeld worden.

is belangrijker dan ooit. Het bedrijfsleven en vooral het mkb,

2018, waarbij een tiental onderzoekers van Saxion, UT en

zoekt naar wegen om hun technische medewerkers blijvend te

Windesheim aanwezig waren. Doel van de brainstorm was:

doordenking van (nieuwe) onderzoeksthema’s voor

professionaliseren.

• Kennis en ervaring uit de TechYourFuture

2020 en verder, gebaseerd op opgedane inzichten en

2. Waar zijn we mee bezig? Een overzicht van het

• VMBO
• MBO
• HBO
• WO
• MKB
• GROOTBEDRIJF

3. Wat missen we nog? Een eerste aanzet voor een nadere

actuele ontwikkelingen. Hiertoe gaat TechYourFuture in

Uitgangspunt hierbij is dat een leven lang leren te realiseren is

onderzoeksprojecten in samenhang te presenteren.

door zowel in het onderwijs als op de werkplek een leercultuur

• Inzicht te geven in beschikbare tools en methodieken.

2019 het gesprek aan met onderzoekers, Academic

te creëren, waarbij leren en innoveren een vanzelfsprekendheid

• Kennislacunes in beeld te brengen.

Board, Stuurgroep, Adviesraad, samenwerkingspartners

is. Samen met het werkveld onderzoeken en ontwikkelen we

• Uitdagingen voor de toekomst zichtbaar te maken.

en andere betrokkenen.

best practices om op laagdrempelige manieren het blijvend
Met het samenbrengen van onderzoekers wilden we tevens

leren in technische bedrijven te faciliteren en stimuleren.

laten zien dat meerwaarde ontstaat door de wijze waarop

C. Diversiteit in ons menselijk kapitaal

binnen TechYourFuture onderwijsinstellingen, ondernemingen

Er is steeds meer bewustwording voor het belang van

en overheden in onze onderzoeksprojecten (regionaal)

diversiteit bij technische opleidingen en bedrijven. Door

samenwerken met de onderzoekers. Hierdoor kunnen

een bredere groep talenten aan te spreken, kan het tekort

onderzoekers, onderwijs, ondernemingen en overheid

aan personeel in de techniek gereduceerd worden en kan

effectief en efficiënt samenwerken aan relevante vraagstukken

het ook voor jongeren met een minder stereotypisch STEM-

ten aanzien van techniekonderwijs met (nationale) impact.

profiel aantrekkelijk zijn om in de techniek te (gaan) werken.

Bedoeld om te komen tot oplossingen die werken en van

Daarnaast zorgt meer diversiteit voor meer productiviteit en

waarde zijn.

innovatiekracht. Specifiek hebben we in ons onderzoek hierbij
ook aandacht voor de positie van vrouwen. Het percentage

Feedback en nieuwe inzichten

vrouwen dat kiest voor een STEM studie is beperkt, maar

Na de brainstorm bijeenkomst is een eerste conceptversie van

neemt de laatste jaren sterk toe. Technisch opgeleide vrouwen

het whitepaper geschreven en gedeeld met de onderzoekers

verlaten het technisch werkveld echter significant eerder en

(zie lijst van bij het paper betrokken onderzoekers op pagina 28

vaker dan hun mannelijke collega’s. In ons onderzoek brengen

en 29). Daarna is in drie rondes aan onderzoekers schriftelijke

we de factoren in kaart hoe we deze tekorten en uitstroom

en mondelinge feedback gevraagd op verschillende versies
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Wat is er al?

Wat weten we al van elk van de genoemde subthema’s? Welke bevindingen komen
naar voren uit de verschillende onderzoeksprojecten, zowel inzichten als tools?
In dit hoofdstuk gaan we hier per subthema verder op in.

boeien en
binden

1.1

Aankomende en jonge technici boeien en binden

Smart Industries (Stephan Corporaal)

• VMBO • MBO • HBO • WO • MKB • GROOTBEDRIJF

Mind the Gap! (Maaike Endedijk)

• HBO • WO • GROOTBEDRIJF

Vrouwen behouden voor techniek (Sjiera de Vries)

• HBO • MKB

Aansluiting gezocht (Menno Vos)

• MBO • HBO • MKB

TechSkills Monitor (Anneke Goudswaard)

• MBO • HBO • MKB • GROOTBEDRIJF

Talentgerichte loopbaanbegeleiding (Kariene Mittendorff)

• HBO

Samenwerking verstevigen of anders vormgeven

We weten wat jonge technici zoeken/

Er is een groot tekort aan technische medewerkers op de

belangrijk vinden in hun toekomstige baan

arbeidsmarkt. Landelijke cijfers geven aan dat slechts 45%

Stephan Corporaal heeft, samen met zijn onderzoeksteam, in

van de bèta-afgestudeerden uit alle opleidingsniveaus

2015 meer dan 1100 aankomende technici van verschillende

daadwerkelijk doorstroomt naar de technische sector (CBS,

opleidingsniveaus gevraagd wat ze zoeken in een baan in de

2017). Dat pleit voor een goede samenwerking tussen

techniek. Daaruit bleek dat hun belangrijkste werkwensen in

onderwijs en bedrijfsleven. Echter, er bestaat onbegrip

acht thema’s samen te vatten zijn.

tussen beide werelden. Op dit moment zijn er op veel
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plekken initiatieven die onderwijs en bedrijfsleven dichter

Jongeren interpreteren veelgebruikte werktermen vaak anders

bij elkaar moeten brengen. Maar er is nog meer nodig om

dan doorgaans gebruikelijk is. Neem het begrip uitdaging.

die samenwerking te verstevigen of anders vorm te geven

Veel mensen linken dat aan nieuwe dingen leren. Jongeren

(Techniekpact, 2018). TechYourFuture weet door onderzoek en

doen dat ook, maar ze vinden daarnaast dat je bestaande

ontwikkeling van diverse instrumenten steeds meer over dit

kennis toepassen een belangrijke voorwaarde is voor uitdagend

onderwerp.

werk. Dit geldt ook voor het begrip autonomie. Voor veel

9

Nederlanders betekent dit zelfstandigheid en vrijheid. Jongeren

start van een baan). Ook willen ze flexibeler zijn in werktijd

associëren dit begrip ook met die termen, maar de definitie

en plaats. Mbo-geschoolde medewerkers zijn kritischer, want

duidelijkheid over de uit te voeren taak voegen ze eraan toe: pas

die zijn niet tevreden over hun ontwikkelingsmogelijkheden,

als je weet wat je moet doen, kun je autonoom werken.

afwisseling in werkplekken, duidelijkheid, zeggenschap over

Afwisseling staat voor de jongeren voor diverse taken, maar ze

werktijden, goed werkmilieu en prettige en respectvolle

willen ook graag verschillende sociale contacten en afwisseling

onderlinge communicatie.

in het type werkplek. Jongeren zien doorgroeien niet alleen als

We hebben instrumenten ontwikkeld om de aansluiting
tussen jongeren en bedrijven te verbeteren
In het project ‘Aansluiting gezocht’ van Menno Vos, in

Scan Skills of the future

samenwerking met andere onderzoekers, zijn op basis

Deze scan geeft bedrijven en opleidingen inzicht in

opklimmen in de hiërarchie van een bedrijf, ze associëren dit ook

We weten hoe je een meer aantrekkelijke

van onderzoek drie instrumenten ontwikkeld om het

welke behoeften bedrijven hebben als het gaat om

met andere functies bekleden op het niveau waar je al op werkt

werkgever wordt voor jonge technici

HR-beleid van bedrijven te verbeteren en de aanslui-

21ste-eeuwse vaardigheden van jonge technici en waar

om zo je vleugels uit te slaan en weer bij te leren.

Uit het onderzoek onder aankomende technici en starters in

ting tussen onderwijs en bedrijfsleven beter in kaart te

deze kennis, vaardigheden en houding geleerd dienen

de techniek zijn tips gekomen voor bedrijven om te zorgen dat

brengen:

te worden (in de opleiding of op de werkvloer of beide).

Net als veel andere werkzoekenden, hopen jongeren

jongeren hen aantrekkelijk vinden (Corporaal, 2017):

op behulpzame collega’s waar ze een klik mee hebben.

• Bedrijven moeten denken in ontwikkelingstrajecten in
plaats van in functies.

Ook vinden ze een communicatieve en democratische
leidinggevende belangrijk, evenals een goede en informele

• Specifiekere wervingscommunicatie kan helpen om jonge

onderlinge communicatie. Dit alles om een prettige,
inspirerende werksfeer te ervaren.

technici aan te trekken.
• Bedrijven kunnen beter duidelijkheid en structuur geven in
plaats van het ‘nieuwe werken’.

Jongeren willen graag enige zeggenschap over hun werktijden

• Jongeren en het hoger management kunnen bij elkaar
gebracht worden door informele sessies.

en houden niet van een ‘inklokmentaliteit’. Ze willen soms
thuis kunnen werken en op tijd hun rooster krijgen om

Bovendien geeft het techniekstudenten en technici
HR-scan

inzicht in welke kennis en vaardigheden zij hebben en

De HR-scan geeft mkb-bedrijven inzicht in hoe hun

in hoeverre deze matchen met wat bedrijven zoeken.

bedrijfsstrategie samenhangt met het HR-beleid en
de ingezette HR-instrumenten in hun bedrijf. De scan

Scan Aantrekkelijk werkgeverschap

biedt suggesties voor bedrijven om hun HR-beleid

voor jonge medewerkers

te verbeteren om daarmee een meer aantrekkelijke

In deze scan kunnen bedrijven aan de hand van een

werkgever te zijn voor toekomstige en zittende

aantal kenmerken onderzoeken in hoeverre ze al een

medewerkers.

aantrekkelijke werkgever zijn voor jonge medewerkers

• Een mooie, aantrekkelijke fysieke werkplek is belangrijk: niet

flexibel te kunnen zijn. Een donkere, slecht onderhouden

en op welke voorkeuren van jongeren ze nog beter in

in een kamertje ergens verstopt in het gebouw.

kunnen spelen.

ruimte die technisch opgeleide jongeren in hun stage veelal
tegenkomen, schrikt af. Jongeren hechten veel waarde aan

Wensen en behoeften van vrouwen

hun werkplek en zien dat als een teken van erkenning en

Daarnaast is het voor bedrijven ook belangrijk om rekening

vertrouwen. Ze willen trots kunnen zijn op hun werkgever en

te houden met wensen en behoeften van vrouwen om zo

daarbij zijn een innovatieve reputatie, klantvriendelijk imago

een aantrekkelijke werkgever voor hen te zijn (De Vries,

We weten wat bedrijven zoeken met betrekking tot

zowel intern als extern. Een ideale technicus is daarnaast

en hoogwaardige producten van belang voor een goed

Van Der Zee, Strijker, Voordouw & Rouweler, 2018). Uit

vaardigheden, houding en kennis

een soort marketeer: iemand die zichzelf weet te verkopen,

imago van het bedrijf.

literatuuronderzoek en interviews met vrouwen en werkgevers

We hebben niet alleen onderzocht wat jongeren belangrijk

een scherp oog heeft voor nieuwe mogelijkheden en snel

van bedrijven komt naar voren dat er specifieke wensen zijn

vinden van bedrijven, maar ook andersom: wat verwachten

verbindingen kan leggen tussen mensen. Voor wat betreft

We weten in welke mate banen in de techniek

over de inhoud van het werk, de normen en waarden van

bedrijven van jonge technici? Het valt op dat Nederlandse

houdingsaspecten noemen de bedrijven voornamelijk de

jongerenvriendelijk zijn

de organisatie en de fit tussen vrouwen en hun collega’s en

bedrijven vrij duidelijk zijn over het toenemende belang van

flexibiliteit en het ontwikkelingsvermogen van medewerkers.

Aan meer dan 1200 starters in de techniek werd in 2015

leidinggevenden. Als er geen fit is tussen vrouwen en de

expertkennis: een ‘brede’ opleiding is niet genoeg (Corporaal,

gevraagd in hoeverre hun baan tegemoetkomt aan de acht

STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics)-

Vos, Van Riemsdijk & De Vries, 2018; Peters, Corporaal & Vos,

We weten welke competenties in de opleiding

werkvoorkeuren die door aankomende technici werden

omgeving, dan resulteert dit in een lage ‘sense of belonging’,

2018). Zeker werkgevers van grote bedrijven geven aan dat

en/of in het bedrijf geleerd zouden moeten worden

aangegeven (Corporaal, 2017). Op het gebied van onder meer

een belangrijke voorspeller van uitstroom.

de grenzen tussen een technicus en een bedrijfskundige

Zoals te zien is in Figuur 1, moet het beroepsonderwijs in

uitdaging, afwisseling en autonomie vervullen banen in de

aan het vervagen zijn. Een werknemer in deze technische

het mbo en hbo volgens de Nederlandse werkgever vooral

techniek al deels de werkwensen van scholieren en studenten

bedrijven moet steeds meer een vergaand inzicht hebben

inzetten op de houdingsaspecten. Zij vinden dat pro-

in het hbo. Dat geldt minder voor wensen die zich toespitsen

in de processen van het bedrijf, de supply chain en

activiteit, omgaan met onzekerheid en flexibiliteit vooral in de

op de werkomgeving, zoals ontwikkeling, flexibiliteit en

businessmodellen. De (jonge) technicus moet volgens de

schoolbanken geleerd kunnen en moeten worden (Corporaal,

duidelijkheid. Ze geven bijvoorbeeld aan meer begeleiding

respondenten in staat zijn het werk of project in relatie tot

Vos, Van Riemsdijk & De Vries, 2018). Als het gaat om kennis

te willen om goede keuzes te maken voor hun ontwikkeling

de organisatie of zelfs de gehele keten te kunnen plaatsen.

en vaardigheden, zien zij een gedeelde verantwoordelijkheid.

en om duidelijkheid te krijgen over hun inzet (vooral bij de

Ook moet hij of zij actief bezig zijn met ontwikkelingen,

Waar ze vinden dat het beroepsonderwijs vooral moet inzetten
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op het aanleren van expertkennis, analytisch vermogen en

Hogeschool reflectie in gespreksvorm missen en te weinig

creativiteit bij jonge technici, vinden werkgevers dat bedrijven

(talentgerichte) begeleiding ervaren. Ook de docenten vinden

zelf een belangrijke rol hebben in het aanleren van meer

het lastig hiermee om te gaan. Ze missen soms een visie

bedrijfskundige kennis, communicatieve en commerciële

omtrent en definiëring van reflecteren vanuit de opleiding, en

vaardigheden en samenwerken. Werkgevers benadrukken dus

vragen zich af hoe ze het reflecteren kunnen vormgeven en

dat niet alle competenties in het onderwijs aangeleerd hoeven

studenten goed kunnen begeleiden.

te worden. Zij willen zelf ook verantwoordelijkheid nemen

We ontwikkelden tools die een continue dialoog tussen
technisch onderwijs en bedrijven op gang brengen
Menno Vos ontwikkelde met zijn team van het project

Anneke Goudswaard en Jurriaan Louman ontwikkelden

‘Aansluiting gezocht’ de dialoogsessiemethodiek. Het

en testten de TechSkills Monitor. De TechSkills Monitor is

voor het ontwikkelen van vooral een bredere kennisbasis en

We weten hoe studenten kiezen voor eerste baan

boek met daarin de methode is in het najaar van

een stage-instrument voor studenten en bestaat uit drie

vaardigheden in het sociale domein.

Maaike Endedijk, Ruth van Veelen en Natascha van Hat-

2018 verschenen. Bedrijven en studenten gaan met

fasen. In fase 1 wordt er informatie verzameld over de

tum-Janssen (2018b) deden onderzoek naar de professionele

elkaar in gesprek over werken in de techniek om de

bedrijfscontext en in fase 2 analyseert de student aan de

Belangrijke aandachtspunten

identiteit en carrièrekeuzes van bètastudenten en -profes-

aansluiting tussen het technisch onderwijs en de

hand van een interview met een medewerker de huidige

Uit onderzoek blijkt dat er vooral ook aandacht moet zijn

sionals uit het hbo (Hogeschool Saxion) en wo (Universiteit

arbeidsmarkt te verbeteren. Door gezamenlijk te werken

en toekomstige taken en competenties. In fase 3 staat bij

voor bredere professionele vaardigheden (‘soft-skills’) in het

Twente) tijdens de transitie van hun opleiding naar hun

aan oplossingsrichtingen voor de uitdagingen in de

het “driegesprek” de reflectie op de verzamelde informatie

hoger onderwijs, omdat daar op de arbeidsmarkt steeds meer

eerste baan. Als onderdeel van deze studie werd ook een

technische sector rondom human capital ontstaat

centraal en de terugkoppeling van wat dit betekent voor

behoefte aan is (Kirschner, 2017). Daarvoor moeten hogere-

kleinschalige kwalitatieve studie uitgevoerd door middel van

bewustwording van elkaars verwachtingen en behoeftes.

zowel de ontwikkeling van de student als de opleiding.

orde vaardigheden ontwikkeld worden bij studenten, zoals

life history-interviews. Bij dat onderzoek onder acht alumni

reflectie. Het blijkt dat het onderwijs het lastig vindt om dit te

van de Universiteit Twente en hogeschool Saxion viel op dat

implementeren. Ook talent- en loopbaanontwikkeling wordt

studenten bij het kiezen voor een carrière zich vaak ‘overval-

in het kader van een leven lang leren steeds belangrijker

len’ voelen door de mogelijkheden: er is geen sprake van een

(Mittendorff, Pullen, & Kornet, 2018). Het is belangrijk om

uitgebreid keuzeproces. Ze gingen vaak in op de baan die

afgestudeerde technici te behouden voor de technische

ze aangeboden kregen en onderzochten niet daadwerkelijk

sector. Uit het onderzoek van Mittendorff, Pullen en Kornet

andere mogelijkheden.

(2018) blijkt dat de technische studenten van Saxion

We weten hoe informatie kan worden verkregen
uit de dagelijkse praktijk van bedrijven
De TechSkills Monitor is tevens een instrument

stageproces van studenten als uitgangspunt te nemen

om via stages (studenten) vernieuwingen in het

voor het systematisch verkrijgen van informatie

bedrijfsleven te integreren in het onderwijs. Voor

over ontwikkelingen in functies in bedrijven wordt

Commerciële vaardigheden

de bedrijven ontstaat daardoor een betere match

relevante en up-to-date informatie gegenereerd voor

Omgaan met onzekerheid

tussen hun behoeften en de skills van stagiaires en

het onderwijs. We weten nog niet hoe het onderwijs

nieuwe werknemers vanuit die opleidingen. Door het

deze informatie ook zou kunnen en willen benutten.

Vaardigheid

Flexibiliteit

Plaats van ontwikkeling

Vooral in het (beroeps)onderwijs

Creativiteit/innovatief vermogen
Pro-activiteit
Expertkennis
Reflecteren en nauwkeurig werken

Co-creatie (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven

Multidisciplinaire kennis
Analytisch vermogen
Samenwerken

Vooral in het bedrijfsleven

Communicatieve vaardigheden
Bedrijfskundige kennis
Figuur 1. Ontwikkelen van competenties (Corporaal, Vos, Van Riemsdijk & De Vries, 2018)
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Regio
Als onderdeel van het project Mind the Gap!

huidige hbo- en wo-studenten is er weinig intentie om in de

(onder leiding van Maaike Endedijk) werden

regio Twente te blijven (23% van 661 respondenten). Hieruit

863 alumni van de Universiteit Twente en

concludeerde het onderzoeksteam dat de technische sector

hogeschool Saxion gevraagd naar de locatie

uit de regio Twente een push-gebied is voor bètastudenten

van hun werk. Daaruit bleek dat van de Saxion-alumni 48.3%

van Saxion en Universiteit Twente. Het rendement van

in Overijssel werkt, tegenover slechts 13.6% van de alumni

hoogopgeleid technisch talent in de regio Twente is al met

van de Universiteit Twente. Hogeschool-alumni zijn dus eerder

al laag (Van Veelen, Endedijk, Möwes, Van Hattum-Janssen,

geneigd om na hun werk in de regio te blijven. Ook onder de

Disberg-van Geloven, 2018a).
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leren en
innoveren

We hebben onderwijscases ontwikkeld van
toonaangevende bedrijven in de Smart Industry

1.2 Leren en innoveren op de werkplek
• VMBO • MBO • HBO • WO • GROOTBEDRIJF

Smart Industries (Stephan Corporaal)

• MBO • HBO • MKB

Aansluiting gezocht – onderdeel technicus
van de toekomst (Menno Vos)

• GROOTBEDRIJF

ROBOTAO (Maarten van Riemsdijk)

Als onderdeel van hun onderzoek rondom Smart

honneurstrajecten (zoals binnen Business Building

Industries, heeft Stephan Corporaal met zijn

and Technology bij Hogeschool Saxion), honours

onderzoeksteam onderwijscases ontwikkeld die

programma’s bij Universiteit Twente en de technische

inzicht geven in de meest actuele ontwikkelingen

opleidingen van Hogeschool Windesheim. Daarnaast

in de technische sector. De cases –in de vorm van

worden de cases ingezet bij bedrijven in het kader van

een MOOC (Massive Open Online Course)- kunnen

werkplekleren.

onder meer ingezet worden bij HRM-opleidingen,

Meervoudige veranderingen

We hebben profielschetsen van een

Er is een toenemende druk waarneembaar bij technische be-

aantal ‘technici van de toekomst’

drijven en engineers om te vernieuwen en te blijven innoveren

Op basis van 31 interviews met werkgevers, de respons van 236

(Corporaal, Vos, Van Riemsdijk & De Vries, 2018). Daarbij groeit

werkgevers op een vragenlijst en 31 interviews met technici

de vraag om een werkomgeving te creëren die bedrijven

werden in de publicatie “Rebellen in de Techniek” (Peters,

voorbereidt óp en meeneemt ín de nieuwe industriële realiteit;

Corporaal & Vos, 2018) acht portretten van rebelse technici

de zogeheten ‘vierde industriële revolutie’ of ‘Smart Industry’.

beschreven. Deze portretten geven een beeld van hoe de toe-

In die toekomstige werkomgeving zal een vergaande digitali-

komstige technicus eruit zou kunnen zien, en welke vaardig-

sering van product- en procesinformatie plaatsvinden. Ook is

heden, de zogeheten 21ste eeuwse vaardigheden, hij/zij nodig

er meer technologie die productieapparatuur en mensen met

zal hebben. Uit de interviews kwamen ook vier profielen naar

elkaar verbindt. Als laatste zijn er ook veranderende techno-

voren, namelijk: data-analist, operator, developer en engineer.

logieën die ingezet worden in productie, zoals robots, aug-

Deze portretten en profielen zijn niet alleen waardevol voor

mented reality en zelfstuderende transportsystemen. In deze

ondernemers, maar ook voor docenten van technische oplei-

werkomgeving moeten werknemers steeds meer in staat zijn

dingen en de (aankomende) technici zelf.

Bedrijf

Omschrijving

Inhoud van de case

Trumpf

Wereldbekende machinebouwer uit Duitsland die
als toonaangevend wordt gezien op het gebied van
Smart Industry ontwikkelingen.

Introductie verkenning Smart Industry: effecten van
Smart Industry organiseren, businessmodellen en
de inrichting van werk.

Norma

Productiebedrijf uit Hengelo waar robotisering op
de werkvloer is doorgedrongen.

Gevolgen van Smart Industry voor de inhoud van werk,
competenties en het ontwikkelen van technici voor dit
veranderde werk.

Bronkhorst
High-Tech

Productiebedrijf in Ruurlo waar technologie op het
punt staat door te dringen in sales en productie.

Gevolgen Smart Industry voor sales en productie.
Technologie-acceptatie, mens-robot samenwerking en
het voorbereiden van medewerkers op Smart Industry.

Aebi Schmidt

Bedrijf in Rijssen dat een omslag heeft gemaakt
van traditioneel zoutstrooien naar innovatieve
gladheidsbestrijding met high-tech machines en
dienstverleningsmodellen.

Smart Industry & servitization: de gevolgen van de
omslag van productie naar dienstverlening voor het
business model, productie en HRM.

Veco B.V.

Bedrijf in metaalprecisie in Eerbeek, met veel activiteiten op het gebied van Research & Development.

De gevolgen van digitalisering op het gebied van data,
(agile), HRM-beleid en de samenwerking van technici
met klanten.

om interdisciplinair samen te werken met leverancier, collega,
klant en zelfs robot. De samenstelling van teams zal daarbij
ook steeds veranderen. Hoe kunnen technische medewerkers
zich in een dergelijke omgeving continu ontwikkelen, en welke
vaardigheden hebben ze daarbij nodig? Het gaat hierbij niet
enkel om formele scholing, maar veel meer om een werkplek
die stuurt op continue professionele ontwikkeling. Ofwel:
sociale innovatie. De verschillende onderzoeksprojecten bij
TechYourFuture leidden tot waardevolle kennis en tools over
dit thema.
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We weten wat de verwachtingen over de

van de werknemer van de toekomst, ook op het vlak van leren

toekomst zijn van werkgevers in de technische sector

en innovatie. Daar kwam uit dat elke werknemer bij moet blijven

Corporaal, Vos, Van Riemsdijk en De Vries (2018) onderzochten

op zijn/haar domein om te kunnen functioneren in de nieuwe

door middel van vragenlijsten en open en semi-gestructureerde

industriële realiteit. De toekomstige technicus zal dus nog steeds

interviews wat werkgevers in de technische sector verwachten

continu op zoek moeten naar nieuwe kennis (permanente

15

educatie). De technicus van de toekomst kan zich daarnaast on-

samenwerking tussen mensen blijft belangrijk binnen deze

we deze diversiteit in opleidingen en bedrijven stimuleren en

derscheiden op de arbeidsmarkt door steeds te vernieuwen. Dit

context. Daarnaast ontstaat bij het implementeren van robots

een brede groep aantrekken en behouden voor de technische

kan door interdisciplinair samen te werken en daardoor “eigen

en cobots het zogeheten ’operator out of the loop’-fenomeen

sector? Het antwoord ligt niet alleen bij de bedrijfscultuur,

kennis te vernieuwen, te versterken en om te zetten naar praktische

(OOTL), waarbij het risico op fouten toeneemt naarmate de ro-

maar ook bij het onderwijs, opleidingen en intersectorale

toepassingen voor de organisatie” (Corporaal et al., 2018, pp. 38).

bot/cobot meer taken overneemt. Er is dan zoveel vertrouwen

samenwerking.

Hij/zij moet dus volgens de werkgever het vermogen hebben te

in het systeem dat er gebrek aan alertheid ontstaat.

ontwikkelen en flexibel kunnen zijn. Belangrijke ontwikkelingen
die in het werk ontstaan door toepassingen op het gebied van

In het vooronderzoek van ROBOTAO werd daarnaast meegewerkt

technologie zijn: (1) functies worden gevarieerder en veelei-

aan implementaties van collaborative robots (cobots) bij twee

sender, (2) vergaande verandering van de werkomgeving en

grotere bedrijven en werden vijf cobot-implementaties in het

samenstelling van teams, (3) robotisering en automatisering

mkb geobserveerd. Hierbij viel op dat cobots doorgaans afgezon-

dringen verder door in de industriële werkelijkheid, (4) virtual en

derd in de productielijn eenvoudig en repeterend werk uitvoeren.

augmented reality veranderen (productie)processen, en (5) nieuwe

Daarmee wordt het potentieel van deze nieuwe technologie

product-/marktcombinaties (Peters, Corporaal & Vos, 2018).

(samenwerking met de operator en ondersteuning in het (maak)
werk) onderbenut en dreigt productieautomatisering die arbeid

We hebben wat de effecten van cobots

vervangt of verslechtert. Daarnaast blijkt dat het inzetten van

op arbeid kunnen zijn

cobots in de eindassemblage (waar cobots tot hun recht zouden

Uit de literatuurstudie als onderdeel van het vooronderzoek

komen) door de technische bedrijven als zeer complex wordt ge-

voor ROBOTAO (onder leiding van Maarten van Riemsdijk)

zien. Volgens bedrijven is de eindassemblage te afwisselend om

kwam naar voren dat er wederzijdse afstemming van het

de cobot rendabel te maken. “Wat technisch haalbaar is, hoeft niet

In het onderzoeksproject ‘Mind the Gap!’ (Maaike

feedbackinstrument. Het Carrière Kompas is inzetbaar

sociale en technische subsysteem nodig is voor effectieve

optimaal te zijn vanuit oogpunt van productie en evenmin vanuit

Endedijk en team) werd door middel van een

ter ondersteuning van de bewustwording van de

implementatie van techniek in een productieproces. Ook de

technisch oogpunt.” (van Riemsdijk).

digitale tool (het zogeheten Carrière Kompas, een

eigen unieke identiteit, om richting te geven aan

app bestaande uit ongeveer 100 korte statements

loopbaanontwikkeling en kan als handreiking dienen

met likert-scales) de professionele identiteit van

voor vervolggesprekken. In het vervolgproject (Bridge

hoogopgeleide technische studenten en professionals

the Gap!) wordt dit verder uitgewerkt als volwaardig

in kaart gebracht. De vijf typen technici die daar uit

inzetbare feedbacktool.

We hebben het Carrière Kompas ontwikkeld

voortkwamen, bieden inzicht in de diversiteit op

diversiteit

1.3 Diversiteit in ons menselijk kapitaal
• HBO • MKB

Vrouwen behouden voor techniek (Sjiera de Vries)

• HBO • WO • GROOTBEDRIJF

Mind the Gap! (Maaike Endedijk)

het vlak van typen technici in een team. Naast de

Als HR-tool en wervingsinstrument:

professionele identiteit werden met het Carrière

Een scan van technisch talent in de opleiding of het

Kompas ook de (voorgenomen) carrièrekeuzes en

bedrijf geeft inzicht in het type technici dat in een

-ontwikkelingen van deze (aankomende) technici in

bedrijf of opleiding bestaat, en hoe dit zich verhoudt

kaart gebracht. Het Carrière Kompas is inzetbaar voor

met de verdeling van typen technici in collega-

meerdere doeleinden.

bedrijven en opleidingen. Deze uitkomsten geven
handvatten voor werving en selectie. Daarnaast biedt

In onze maatschappij zien we dat veel gericht is op de

Vries, Voordouw, Van Der Zee, Strijker Voordouw & Rouweler,

stereotypische groep technici. Dit remt de diversiteit binnen

2018). TechYourFuture deed onderzoek naar demografische

ons menselijk kapitaal. Dat is jammer, want juist door een

diversiteit (vooral de verhouding tussen man/vrouw en

bredere groep talenten aan te spreken, kunnen we het tekort

jong/oud), maar ook naar diversiteit in werkvoorkeuren

aan medewerkers in de techniek aanvullen. Daarnaast zorgt

en professionele identiteit (op basis van persoonlijkheid,

diversiteit voor meer productiviteit en innovatiekracht (De

interesses, waarden, competenties en doelen). Hoe kunnen
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Als feedbackinstrument:

het de mogelijkheid om type technici met elkaar te

Naast dat het Carrière Kompas de professionele

verbinden, zodat ze zich thuis kunnen voelen in hun

identiteit in kaart bracht, is het ook waardevol als

team, bedrijf en/of beroep.
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We weten dat er aandacht nodig is voor het

Effectieve interventies

behouden van minder stereotiepe engineers

Uit literatuuronderzoek en interviews met vrouwen en

Uit het onderzoek ‘Mind the Gap!’ bleek dat hoogopgeleide

werkgevers van diverse bedrijven blijkt een gebrek aan ‘fit’

technici met een minder stereotiep STEM-profiel, degenen

tussen vrouwen enerzijds en het werk, de organisatie, de

met een brede interesse, die communicatief sterk zijn of de

collega’s en de leidinggevenden anderzijds. Als we meer

vrouwen, na hun studie uit de technische sector stromen. Dit

vrouwen willen behouden voor deze sector, zullen we dus aan

komt doordat ze zich doorgaans minder kunnen identificeren

deze fit moeten werken. Sjiera de Vries en haar team hebben

met hun beroep dan de technicus met een meer stereotiep

een aantal effectieve interventies op een rij gezet dat kan

profiel.

bijdragen aan het behouden van vrouwen in de ICT:
• Gender bias training: bewust maken van een mogelijke

We weten hoe we mogelijk vrouwen kunnen
aantrekken voor en behouden in de techniek

(onbewuste) bias richting vrouwen.
• Mentoring programma’s: persoonlijke en professionele

Er bestaat een grote behoefte aan meer vrouwen in de
technische sector. Uit de onderzoeken van Maaike Endedijk

begeleiding voor het bespreken van gender bias.
• Werving en selectie: procedures voor het beoordelen van

en van Sjiera de Vries en hun teams blijkt dat vooral vrouwen

kandidaten aanscherpen.

uitstromen in de overgang van opleiding naar professionele

• Rolmodellen: verhalen van succesvolle vrouwen laten zien.

carrière. Sterker nog: op basis van het kwantitatieve onderzoek

• Familievriendelijk beleid: beleid om combinatie werk en

Mind the Gap! kunnen we concluderen dat de kans op
‘weglekken’ van hoogopgeleide vrouwen uit de techniek

gezin beter mogelijk te maken.
• Curriculumvernieuwing: de inhoud en leeromgeving van

bijna vier keer zo groot is als bij mannen. Vrouwen blijven dus

opleidingen aanpassen zodat vrouwen zich meer welkom

ondervertegenwoordigd in het technische bedrijfsleven. Dit
heeft enerzijds te maken met de sterke stereotype profielen

voelen en beter presteren.
• Waarden affirmatie taak: bewustmaking van de waarden

die in Nederland bestaan, maar ook met de werkomgeving

waar vrouwen aan hechten voor vertrouwen in hun kunnen.

waarmee vrouwen zich minder kunnen identificeren. Daarnaast
verdienen vrouwelijke bètaprofessionals in Nederland minder
terwijl ze gemiddeld ongeveer evenveel uur werken als
mannen.
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2

Waar zijn we mee bezig?

Wat we al weten van elk van de genoemde thema’s is besproken in het
vorige hoofdstuk. In dit hoofdstuk komt naar voren op welke fundamenten
we verder bouwen en waar de onderzoekers mee bezig zijn in de huidige
onderzoeksprojecten.

2.1

Aankomende en jonge technici boeien en binden

boeien en
binden

We weten inmiddels wat meer over de kennis en vaardigheden

Duurzame oplossingen

van jonge technici waar bedrijven naar op zoek zijn. Echter,

Daarnaast missen we nog duurzame oplossingen om de

de vraag is in hoeverre de als belangrijk beoordeelde kennis,

overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt voor jonge technici

vaardigheden en houding ook daadwerkelijk binnen de

te verbeteren. Denk aan het anders vormgeven van een traject

bedrijven aanwezig en te leren zijn. Hoe kunnen we binnen

voor aankomend engineers, zodat zij zich op een structurele

technische bedrijven leeractiviteiten op de werkvloer beter

en duurzame manier kunnen ontwikkelen, zowel in de

implementeren? Het is natuurlijk ook de vraag of en hoe het

opleiding als binnen de technische bedrijven. Een ander idee

onderwijs op dit moment wordt georganiseerd rondom

is om nog meer met opleidingen te praten om te achterhalen

de brede set aan skills zoals bedrijven die vragen. Hoe gaan

hoe bepaalde tools, zoals de TechSkills Monitor, eruit zouden

opleidingen bijvoorbeeld om met de reflectieve houding

moeten zien zodat deze daadwerkelijk ingezet worden zoals

in relatie tot talentontwikkeling? Op dit thema wordt door

bedoeld. Bij de TechSkills Monitor is het de bedoeling dat

Kariene Mittendorff en haar onderzoeksteam dieper ingegaan

mbo-/hbo-onderwijs kortcyclisch, gestructureerde informatie

door succesfactoren te bepalen van de hogeschoolopleidingen

over taken en competenties uit het bedrijfsleven destilleert

die een traject opbouwen ter verbetering van reflectie

en gebruikt voor de eigen onderwijsontwikkeling. Het blijkt

en loopbaangericht onderwijs voor hun technische hbo-

dat opleidingen dit een hele moeilijke vraag vinden. Wel is

studenten. Ook Irene Visscher-Voerman focust in haar

duidelijk dat een sterke samenwerking tussen onderwijs en

vooronderzoek in 2018/2019 op het verbeteren van

arbeidsmarkt vastgehouden moet worden om een goede

studentenbegeleiding, door het tutorgedrag van technische

aansluiting te waarborgen en uitval te verminderen (Peters,

docenten in interdisciplinair projectgericht hoger onderwijs

Corporaal & Vos, 2018).

te onderzoeken. Ze zal daarnaast in haar project ‘Leidinggeven
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aan toekomstbestendig interdisciplinair bèta technisch hoger

Start verschillende onderzoeksprojecten

onderwijs’ de rol van onderwijskundig leiderschap in de

In het najaar van 2018 en in 2019 starten verschillende

ontwikkeling van interdisciplinair bèta technisch hbo-/wo-

onderzoeksprojecten die verder bouwen op de in de afgelopen

onderwijs onderzoeken. Dit heeft als doel een bijdrage te

zes jaar vergaarde kennis. Zo wordt bijvoorbeeld bij het

leveren aan de versterking van geïntegreerd onderwijskundig

longitudinale TechYourFuture-onderzoek ‘Bridge the Gap!’

leiderschap. Dit leidt tot goed interdisciplinair bèta technisch

(onder leiding van Maaike Endedijk) onderzocht hoe het ‘gat’

onderwijs en uiteindelijk tot ingenieurs met 21ste -eeuwse

te dichten is tussen hbo-/wo-onderwijs en arbeidsmarkt. Er

vaardigheden die kunnen samenwerken in interdisciplinaire

wordt hierbij onderzocht hoe de professionele identiteit van

teams om complexe problemen op te lossen.

technische studenten en young professionals zich ontwikkelt in
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interactie met de technische opleidings- en organisatiecontext

brengen ze ook de omgevingsfactoren in kaart die van invloed

belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het opzetten van

Aandacht voor het sociale vraagstuk;

en welke tools hierbij kunnen ondersteunen. De verwachting

zijn op de professionele identiteitsontwikkeling en gerelateerd

ontwikkeltrajecten bij techniekbedrijven en het monitoren

de productieomgeving van de toekomst

is dat de uitkomsten bijdragen aan het aantrekkelijker

aan carrièrekeuzes van verschillende typen STEM-studenten

van leeropbrengsten. Daarnaast worden learning communities

Daarnaast besteedt de hoofdfase van het onderzoeksproject

maken van de technische sector voor een bredere en

en -professionals. Dit vertalen zij naar een stappenplan voor

opgezet om de samenwerking binnen de organisatie, tussen

ROBOTAO (onder leiding van Maarten van Riemsdijk) van

diverse groep van STEM-talenten, zodat deze talenten ook

opleidingen en bedrijven om meer divers STEM-talent aan te

bedrijven onderling en tussen werkveld en onderwijs te

2019 tot 2021 aandacht aan het sociale vraagstuk dat ontstaat

bewustere carrièrekeuzes kunnen maken. Er worden in het

trekken en te behouden.

stimuleren

met de robotisering van processen. Van jongeren verwachten

project drie concrete tools en interventies ontworpen en

wij steeds vaker dat ze slim samenwerken met nieuwe

getest om studenten en professionals te ondersteunen bij

Regio

Stephan Corporaal en zijn onderzoeksteam

technologie, zoals de cobot. In het hoofdonderzoek wordt

de ontwikkeling van zelfinzicht en zelfvertrouwen in een

Een goed inzetbare beroepsbevolking die

gaan in voorbereiding hierop samen met

dieper op dit thema ingegaan door te onderzoeken welke

professionele identiteit in de techniek. Tools die bijdragen aan

zich makkelijk aan kan passen aan veran

hbo-studenten van Saxion op zoek naar good

kennis nodig is om het volledige potentieel van cobots te

bewuste, passende carrièrekeuzes. Ook proberen ze inzicht

deringen, is van groot belang voor het goed

practices van leidinggeven bij het permanent

benutten voor het maken van flexibele productieomgevingen

te bieden in cruciale fasen en bepalende ervaringen in de

functioneren van de regionale arbeidsmarkt. Ook het

aanjagen van de ontwikkeling van (jonge) technici in de

waarin mens en cobots optimaal met elkaar samenwerken.

ontwikkeling van de professionele identiteit en het maken

behouden van technisch talent in de regio is hierbij een

technieksector in Oost-Nederland. Zo leren deze bedrijven

Er wordt met mbo-studenten en werknemers van technische

van carrièrekeuzes van technische studenten en professionals,

aandachtspunt. Verscheidene TYF-onderzoeken gaan in de

hoe zij enerzijds de competenties van de medewerkers verder

bedrijven samengewerkt om een werkend productiesysteem

zodat de tools op de juiste momenten inzetbaar zijn. Als laatste

toekomst dieper in op dit thema.

kunnen ontwikkelen en anderzijds hoe ze aantrekkelijker

voor flexibele en kleinschalige eindassemblage in een

worden voor zittende en toekomstige medewerkers.

technische omgeving te ontwikkelen, dat de flexibiliteit
van de mens én de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid
van de cobot benut in een ‘systeem met vele handen’ dat
optimaal samenwerkt. Door dit proces te beschrijven wordt de
opgedane kennis overdraagbaar naar ontwerpen voor andere

leren en
innoveren

2.2

productieomgevingen.

Leren en innoveren op de werkplek

De toenemende dynamiek in economie en organisaties vraagt

in organisaties. Op welke manier is leren op de werkplek

ook een toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt. Eén van

laagdrempelig in te steken? Ofwel, hoe is leren eenvoudig

de belangrijke uitkomsten van het project ‘Aansluiting gezocht’

te integreren in het eigen werk? En wat doen we met de

en ‘Smart Industry cases’ is dat techniekbedrijven in de regio

groep die eigenlijk ‘niet graag wil leren’, terwijl dit wel

het belang onderstrepen van continue aandacht voor scholing

nodig is om te kunnen blijven innoveren? Vaak wordt

Het is inmiddels duidelijk dat er meer mensen nodig zijn in de

voor een hogere kwaliteit en innovatiekracht. Echter, hoe

en ontwikkeling van instromende en zittende medewerkers

gesteld dat medewerkers met een minder succesvolle

techniek. We zien vaak dat geschikte mensen weggaan omdat

kunnen we een diverse groep engineers voor lange termijn

en van de gezamenlijke rol die het onderwijs en bedrijfsleven

opleidingsachtergrond leren veelal associëren met eerdere

de omgeving niet aansluit op hun persoonlijkheid, behoeften

aantrekken in de technische sector? En op welke manier

daarin hebben. Deze constatering sluit ook aan op de

(negatieve) ervaringen. Het leven lang leren wordt dan

en interesses. Het belang groeit dat de technische sector

kunnen we de ontwikkelpaden van professionals ‘over de

strategische agenda’s van de Techniekpacten, waarin onder

“levenslang”, met alle weerstand die daarbij hoort (Kessels,

aantrekkelijk wordt voor een brede doelgroep. Dus ook voor

grenzen van sectoren heen’ stimuleren? Daarnaast zien we dat

andere een leven lang leren een belangrijk speerpunt is. Uit de

2017).

vrouwen, jongeren, ouderen, of, meer algemeen, voor technici

we de niet-stereotypische engineers, zoals vrouwen, anders

met een minder standaard profiel.

moeten benaderen dan we voorheen veel deden. Echter, de

kennis- en dialoogsessies blijkt dat zowel onderwijsinstellingen

2.3

Diversiteit in ons menselijk kapitaal

diversiteit

als bedrijven nog vooral zoekende zijn naar hoe ze dat concreet

Vervolgonderzoek

kunnen vormgeven in de context van de snelle technologische

TechYourFuture zal in vervolgonderzoek van 2019 tot 2023

Stimuleren diversiteit

zijn en vervolgens behouden moeten worden. Vaak in een

ontwikkelingen.

aandacht besteden aan het thema leren en innoveren op de

Het is wenselijk in de technische arbeidsmarkt om diversiteit

masculiene cultuur die veelal heerst binnen technische

werkplek. Een nieuw onderzoek (onder leiding van Menno

te stimuleren; niet alleen zoeken naar het zogenoemde

organisaties. Er is wel steeds meer vraag naar en een noodzaak

Vertaling naar praktijk

Vos) gaat zoeken naar antwoord op de vraag op welke

‘schaap met de vijf poten’, maar wellicht ook naar een divers

om te veranderen, maar de bedrijven weten niet hoe. Bedrijven

Ook is er nog onvoldoende beeld over hoe dit soort good

wijze technische mkb bedrijven tot een leercultuur komen

team waarin de teamleden samen zorgen voor die vijf poten.

zien dat de verandering niet alleen uit het onderwijs moet

practices eruit moet zien. Hoe kan er echt geleerd worden

waarin medewerkers op een proactieve manier leren. Een

Dit zal niet alleen zorgen voor meer werkkrachten, maar ook

komen, maar ook dat ze zelf moeten aanpassen en dat ze op
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praktijk is vaak weerbarstig wanneer vrouwen aangetrokken
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dat gebied samenwerken met onderwijs. Dit is nog steeds een

hij of zij wil, maar weinig onderneemt om dit ook dieper te

aandachtsgebied voor zowel opleiding als de arbeidsmarkt.

verkennen, heeft andere ondersteuning nodig dan iemand met
een breed profiel die veel opties aan het verkennen is, maar

Slim organiseren van meer draagvlak

moeite heeft om zich met één van die opties te identificeren.

Het is belangrijk dat de veranderingen die nodig zijn niet

Op deze manier kunnen studenten en professionals

alleen een aanpassing vragen van het HR-beleid, maar ook

ondersteund worden bij de ontwikkeling van zelfinzicht en

van bijvoorbeeld de organisatiecultuur en de verwachtingen

zelfvertrouwen in hun professionele identiteit in de techniek.

en gedragingen van de zittende medewerkers en

Dit zal weer leiden tot meer bewuste, passende carrièrekeuzes.

leidinggevenden. Dit vraagt om meer draagvlak in het hele
bedrijf. Hoe kan dit slim georganiseerd worden?
Groeiend bewustzijn
Er is steeds meer bewustwording voor het belang van
diversiteit. Bij opleidingen en bedrijven is er behoefte aan
concrete tools om diversiteit te creëren en te waarborgen. Eén
van de opbrengsten van het vervolgonderzoek ‘Gender include
it’ (onder leiding van Sjiera de Vries) zal een toolbox zijn, met
instrumenten die scholen en bedrijven kunnen inzetten om
vrouwen te behouden voor de techniek. Belangrijk hierbij is
dat aandacht voor diversiteit niet pas aan het einde van een
opleidingstraject zou moeten plaatsvinden, maar dat dit al veel
eerder onder de aandacht gebracht moet worden (Van Tuijl,
Walma Van Der Molen, 2016).
Koersen op meer bewuste, passende carrièrekeuzes
Aansluitend daarop bestaat de wens om meer toepassingen
van diversiteit te laten zien in de technische sector, van
engineers die anders zijn dan de heersende stereotype
beelden. Zo zal ook het vervolgonderzoek ‘Bridge the Gap!’
(onder leiding van Maaike Endedijk) hier aandacht aan geven
door te onderzoeken hoe tools ontwikkeld kunnen worden die
adaptief zijn aan het profiel van de (aankomende) technicus.
Iemand met een prototypisch profiel die precies weet wat
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3

Wat missen we nog?

Er zijn nog veel mogelijkheden om de doorstroom in de keten van onderwijs
naar arbeidsmarkt te verbeteren en te komen tot duurzame oplossingen hiervoor.
leren en
innoveren

B. Good practices rondom werkplekleren en sociale innovatie

continu kunnen verbeteren en hoe er een breed draagvlak

laten zien hoe technici zich adaptief kunnen ontwikkelen ten

hiervoor ontstaat. Ook is het de vraag hoe het onderwijs de

opzichte van leren en innoveren op het werk. Hoe kunnen

studenten voorbereidt op die nieuwe ontwikkelingen en

beschikken over voldoende medewerkers die de juiste 		

leren en werken samen opgaan, zodat ook de groep die niet wil

gevraagde compenties. Daarnaast stellen onderzoekers ook de

kwalificaties hebben om de technische en maatschappelijke

leren dit wel gaat doen? Daarbij moeten we kijken naar zowel

vraag of er specifieke informatie is over de technische sector:

veranderingen te kunnen volgen?

grote bedrijven als het mkb, om inzicht te krijgen in hoe zij, op

wat maakt deze sector uniek, en hoe kunnen we inzichten

verschillende niveaus in de organisatie, hun menselijk kapitaal

vanuit andere sectoren generaliseren?

Deze twee hoofdvragen blijven aan de orde:
1. Hoe zorgen we er voor dat de technische sector kan

2. Hoe zorgt de sector er voor dat deze mensen op de juiste
plek terechtkomen, zodat zij zich kunnen ontplooien en
kunnen blijven leren en ontwikkelen?
diversiteit

Centrale vraagstelling voor toekomst
Uitgaande van alle inzichten, ervaringen en tools die reeds

C. Op welke wijze wordt een carrière in de technische sector

hun unieke talenten vertrouwen krijgen in een carrière in

beschikbaar zijn, zien we de volgende centrale vraagstellingen

aantrekkelijker voor een diverse groep technici? Wat betekent

de techniek, die actief gaan exploreren en bewuste keuzes

voor de toekomst:

dat zowel voor opleidingen als de arbeidsmarkt, en welke

maken voor een carrière die bij hen past. Dat betekent

wegen zijn te bewandelen om een meer diverse groep technici

dat het noodzakelijk is enerzijds handvatten aan te reiken

zich blijvend thuis te laten voelen in de technische sector?

aan opleidingen en bedrijven om een inclusieve cultuur te

Aangezien het beroepsbeeld maar langzaam zal veranderen,

creëren. Anderzijds is er behoefte aan adaptieve tools om

is het ook belangrijk om in te zetten op de ondersteuning

(aankomende) technici te ondersteunen bij hun professionele

van minder prototypische technici, zodat zij op basis van

identiteitsontwikkeling en carrièrekeuzes.

boeien en
binden

A. Wat betreft het boeien en binden van aankomende en

aanknopingspunten die er al zijn om het onderwijs aan te

jonge technici zijn we verder op zoek naar oplossingen die

passen (uit verschillende projecten) ook daadwerkelijk gebrui-

de doorlopende samenwerking tussen overheid, onderwijs

ken en op een goede manier inzetten. Tenslotte is een goed

en bedrijfsleven in het ontwikkelen van technici verstevigen.

inzetbare beroepsbevolking, die zich makkelijk aan kan passen

Met als doel een leven lang leren onder technici te stimu-

aan veranderingen, van groot belang voor het goed functio-

leren en aan te jagen. Deze oplossingen horen bovendien

neren van de regionale arbeidsmarkt. Ook het behouden van

een duurzaam karakter te hebben. Hoe zien de trajecten die

technisch talent in de regio is hierbij een aandachtspunt. Er is

moeten zorgen voor deze doorlopende samenwerking eruit?

wel kwantitatieve informatie over de arbeidsmarkt beschikbaar,

Hoe komen we tot banen die technici permanent aanjagen

maar we missen nog meer kwalitatieve informatie. Het blijkt

tot ontwikkeling? Hoe leiden we aankomende technici op

bijvoorbeeld dat er in vacatures vaak andere dingen gevraagd

zodat ze een goed beeld krijgen van hun toekomstige baan en

worden dan dat er daadwerkelijk op de arbeidsmarkt gebeurt.

relevante skills ontwikkelen voor hun verdere carrière? Hierbij

Als die vraagarticulatie van bedrijven beter is, kunnen technici

is het ook van belang dat de techniekopleidingen de diverse

ook beter kiezen en kan het onderwijs ook beter aansluiten.
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Onderzoeken beschreven in dit paper

Aansluiting gezocht

• MBO • HBO • MKB

Afstemming tussen behoeftes van technische mkb-bedrijven en werkvoorkeuren van jonge technici.

Looptijd:

Onderzoekers: Menno Vos, Stephan Corporaal, Marita Alons,

februari 2015 – september 2018

		

Luuk Collou, Maarten van Riemsdijk, Sjiera de Vries

Projectpagina: https://www.techyourfuture.nl/a-376/aansluiting-gezocht

Tools en publicaties:
• HR-scan: 34 bedrijven kregen advies over het effectief aantrekken en behouden van jonge technici.
• Skills of the future scan, getest bij meer dan 300 technische (mkb-)bedrijven.
• Rebellen in de techniek.
• Aansluiting gezocht! Een handboek voor het organiseren van dialoogsessies tussen technisch onderwijs en bedrijven.

Sleutelen aan een proactieve
leercultuur in technische mkb bedrijven

• MBO • HBO • MKB

In dit project staat de volgende vraag centraal: Op welke wijze komen technische
MKB bedrijven tot een leercultuur waarin medewerkers op een proactieve manier leren?

Looptijd:

Onderzoekers: Menno Vos, Stephan Corporaal, Joost van der Weide,

februari 2019 – januari 2023

		

Marita Alons, Milan Wolffgramm, Mirte Disberg-van Geloven

Projectpagina: https://techyourfuture.nl/a-1166/proactieve -leercultuur-in-mkb

Tools en publicaties:
• Leercultuurscan voor mkb (verwacht)
• Leer/ontwikkeltrajecten voor mkb (verwacht)
• Learning communities (verwacht)
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Leiderschap en leercultuur in techniekbedrijven

• HBO • MKB

TechSkills Monitor

• MBO • HBO • GROOTBEDRIJVEN

Hoe kunnen bedrijven (jonge) technici permanent aanjagen tot ontwikkeling? In dit onderzoek worden,

Stage-instrument voor het gestructureerd verzamelen van informatie rondom ontwikkelingen

in de technieksector van Oost Nederland, good practices geïnventariseerd over leren op de werkvloer.

en competenties van werknemers in de technische sector.

Looptijd:

Onderzoekers: Stephan Corporaal, Judith van Felius, Lodewijk Witteveen,

Looptijd:

Onderzoekers: Anneke Goudswaard, Linda Drupsteen, Jurriaan Louman,

oktober 2018 – oktober 2019

		

Marita Alons, Maarten van Riemsdijk, Milan Wolffgramm

1 september 2016 – 31 december 2017

		

		

en Sjoerd Peters

Matthijs Meijer

Projectpagina: https://www.techyourfuture.nl/a-730/techskills-monitor
Projectpagina: https://techyourfuture.nl/a-1108/leiderschap-en-leercultuur
Tools en publicaties:
Tools en publicaties:

• TechSkills Monitor

• Een toolbox met succesfactoren, praktische handvatten en good practices om technici aan te jagen tot permanente ontwikkeling
		(verwacht)

Mind the Gap!

• Een congrespaper en/of artikel voor een vakblad (verwacht)

• HBO • WO • GROOTBEDRIJVEN

• Het leiderschap lab; een onderwijseenheid voor HRM-studenten (verwacht)

Smart Industries

Het doel van het onderzoek ‘Mind the Gap!’ was om inzicht te verkrijgen in de diversiteit van

• VMBO • MBO • HBO • MKB • 6 GROOTBEDRIJVEN

de technische studenten en werknemers, inzicht te krijgen in de professionele identiteit en om
erachter te komen welke typen studenten er zijn.

Onderwijscases van toonaangevende bedrijven in de Smart Industry. Door middel van de cases van enkele
technische bedrijven worden veranderingen en ontwikkelingen in de Smart Industry in kaart gebracht.

Looptijd:

Looptijd:

Onderzoekers: Maaike Endedijk, Ruth van Veelen,

januari 2015 – februari 2018

		

Natascha van Hattum-Janssen

Onderzoekers: Stephan Corporaal, Maarten ven Riemsdijk, Ton Plender
Projectpagina: https://www.techyourfuture.nl/a-351/mind-the-gap-de-doorstroom-van-b%C3%A8tastudenten-naar-de-

maart 2016 – juli 2018

		

technische-arbeidsmarkt

Projectpagina: https://www.techyourfuture.nl/a-576/onderwijscases-van-toonaangevende-bedrijven-in-de-smart-industry
Tools en publicaties:
• Carrière Kompas

Tools en publicaties:

• De lekkende pijplijn tussen opleiding en arbeidsmarkt; de professionele identiteit van bètastudenten en relatie tot

• Scan aantrekkelijk werkgeverschap voor jonge medewerkers.

		 hun carrièrekeuzes.

• E-book: ervaringen en wensen van jongeren in de techniek.

• Bèta-alumni aan het werk: wie kiest er voor de techniek? De professionele identiteit van bètaprofessionals en carrièrekeuzes.

• Onderwijscases in de vorm van een MOOC.

• Professionele identiteit van medewerkers in de technische sector: Niet alleen maar nerds.

• Smart Industry Monitor: onderzoeksinstrument Smart Industry voor studenten.

• Diverse infographics

• Werken in de nieuwe industriële revolutie.
• Rebellen in de techniek.
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Bridge the Gap!

• HBO • WO • MKB • GROOTBEDRIJVEN

Gender include it

• HBO • GROOTBEDRIJVEN

Het project ‘Bridge the Gap!’ onderzoekt hoe de professionele identiteit van STEM-studenten en

Gereedschapskist/toolbox vol interventies voor opleidingen en bedrijven om vrouwen

-professionals zich ontwikkelt in interactie met de technische opleidings- en organisatiecontext.

te behouden voor de techniek en it.

Looptijd:

Onderzoekers: Maaike Endedijk, Ruth van Veelen,

Looptijd:

Onderzoekers: Sjiera de Vries, Symen van der Zee, Aagje Voordouw,

september 2018 – juni 2021

		

Natascha van Hattum-Janssen, Ton de Jong, Belle Derks,

1 februari 2018 – 1 februari 2020

		

		

Diewertje ten Berg, Marlon Nieuwenhuis

Caroline Oosterkamp, Monique Rouweler, Inge Strijker

Projectpagina: https://www.techyourfuture.nl/a-1079/gender-include-it-een-toolbox-om-vrouwen-te-behoudenProjectpagina: https://www.techyourfuture.nl/a-955/bridge-the-gap

		

voor-techniek-en-it

Tools en publicaties:

Tools en publicaties:

• Online feedbacktool aansluitend op het Carriere Kompas

• Interventies voor opleidingen om vrouwen te behouden voor techniek en it (verwacht)

• Gespreksleidraad voor loopbaancoaching (verwacht)

• Interventies voor bedrijven om vrouwen te behouden voor techniek en it (verwacht)

• Carriere app (verwacht)
• Stappenplan voor bedrijven voor het creëren van een cultuur waarbinnen een diverse groep aan technisch talent zich
		 blijvend thuis voelt. (verwacht)

Vrouwen behouden voor techniek: interventies voor
opleidingen en bedrijven
• HBO-ICT • MKB
Zoektocht naar factoren en interventies voor de uitstroom van vrouwen in de techniek.

ROBOTAO

• MBO • HBO • GROOTBEDRIJVEN

In dit project wordt onderzoek gedaan naar de technische en sociaal-organisatorische implementatie
van een collaborative robot in een technisch complexe, op kleine series gerichte productieomgeving.

Looptijd:

Onderzoekers vooronderzoek: Maarten van Riemsdijk, Stephan Corporaal, Lodewijk

vooronderzoek

Witteveen, Sjoerd Peters, Milan Wolffgramm, Ton Plender, Lotte Olthof, Jasper de Jonge.

november 2017 –

Looptijd:

Onderzoekers: Sjiera de Vries, Symen van der Zee, Inge Strijker,

november 2018.

Onderzoekers hoofdonderzoek: Maarten van Riemsdijk, Stephan Corporaal, Milan

februari 2017 – januari 2018

		

Aagje Voordouw, Monique Rouweler,

hoofdonderzoek

Wolffgramm, Tom Tijink, Guido Bruinsma, Mirte Disberg-van Geloven

		

Sandra van Aalderen-Smeets

april 2019 – juni 2021

Projectpagina: https://www.techyourfuture.nl/a-816/vrouwen-behouden-voor-techniek-interventies-voor-opleidingen-en-bedrijven

Projectpagina: https://www.techyourfuture.nl/a-962/robotao-techforfuture-en-techyourfuture-onderzoeken		

samen-de-weg-van-de-robot

Tools en publicaties:
• Whitepaper: ‘vrouwen behouden voor ICT’

Tools en publicaties:

• Diverse infographics

• Procesanalyse en arbeidsinhoud van medewerkers in de samenwerking mens-cobot (verwacht).

• Informerende video over het behouden van vrouwen voor ict.

• Proof-of-concept van de samenwerking mens-cobot (verwacht).
• Onderwijsmodulen voor mbo niveau 2-4 (verwacht).
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Talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding en reflectie
binnen technische hbo-opleidingen • HBO

De docent als tutor bij interdisciplinair studentgecentreerd projectonderwijs, een verkenning • HBO

Binnen dit onderzoek zijn behoeften van docenten en studenten in kaart gebracht om talent- en

Dit onderzoek brengt in kaart wat de rol van de tutor binnen het interdisciplinair hoger onderwijs

loopbaanontwikkeling en reflectie binnen het technisch hbo te verbeteren.

is en welke ondersteuning daarbij nodig is.

Looptijd:

Onderzoekers: Kariene Woudt-Mittendorff, Karin Brouwen-Truijen, 		

Looptijd:

Onderzoekers: Erwin van Harmelen, Irene Visscher-Voerman,

oktober 2017 - mei 2018

		

oktober 2018 – juni 2019

		

Annedien Pullen

Projectpagina: https://www.techyourfuture.nl/a-934/talentontwikkeling-loopbaanbegeleiding-en-reflectie-binnen		

Projectpagina: https://www.techyourfuture.nl/a-1106/de-docent-als-tutor-bij-interdisciplinair-student-gecentreerd		

technische-hbo-opleidingen

Sharon Holterman

projectonderwijs-een-verkenning

Tools en publicaties:

Tools en publicaties:

• Talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding en reflectie binnen de technische opleidingen

• Tutortraining in het Smart Solutions Semester (verwacht)
• Rapport over de rol van de tutor binnen het hoger onderwijs (verwacht)

Succesfactoren voor een verbeteraanpak gericht op
reflectie bij technische hbo-opleidingen
• HBO-ICT

Leidinggeven aan toekomstbestendig interdisciplinair
bèta-technisch hoger onderwijs • HBO

Bij drie technische opleidingen van Saxion worden pilots ingezet om samen met onderwijsteams
een verbeteraanpak gericht op reflectie in praktijk te brengen.

In deze voorverkenning wordt gekeken naar de rol van onderwijskundig leiderschap in de
ontwikkeling van interdisciplinair bèta-technisch onderwijs.

Looptijd:

Onderzoekers: Kariene Woudt-Mittendorff, Annedien Pullen

september 2018 - april 2019

Projectpagina: https://www.techyourfuture.nl/a-1068/succesfactoren-voor-een-verbeteraanpak-gericht-op-reflectie		

Looptijd:

Onderzoekers: Irene Visscher-Voerman, Cindy Poortman,

november 2018 – april 2019

		

Karin Brouwer-Truijen

Projectpagina: https://www.techyourfuture.nl/a-1112/vooronderzoek-leidinggeven-aan-interdisciplinair-onderwijs

bij-technische-hbo-opleidingen

Tools en publicaties:
Tools en publicaties:

• Leidinggeven aan interdisciplinair bèta technisch hoger onderwijs

• Succesfactoren voor een verbeteraanpak gericht op reflectie - een pilotstudie bij drie technische opleidingen van Saxion
• Diverse infographics van de pilots en het project
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