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‘Dit is leuker dan gamen’

TALENTEN IN DE TECHNIEK

door Josette Mulders

M

Een havo- of vwo-diploma krijgen ze over een jaar en een ver-
volgstudie moeten ze nog kiezen. Toch zijn twintig scholieren
voor het eerst aan de slag geweest bij techniekbedrijven in
Zuid-Limburg. De stage is een schot in de roos, vinden scholieren
en bedrijven . „Dit is een diepte-investering.”

M et zijn zevenen strij-
ken ze neer voor
een stage bij Cadac
Group in Heerlen.
Chris en Jesper van

het Graaf Huyncollege in Geleen.
Richard, Idris, Rick en Youri van
het Charlemagnecollege in Land-
graaf en Reno van het Bernardinus
in Heerlen. Vier dagen krijgen ze
de kans om te ontdekken of ze bij
Cadac als werkgever passen en of
een ontwerpbaan bij ze past.
Cadac werkt aan oplossingen voor
het creëren, beheren en delen van
digitale ontwerpinformatie. Waar-
mee kunnen hier scholieren aan de
slag die niet eens een diploma heb-
ben?

Met bijvoorbeeld het ontwerpen
van een Formule 1-auto en daarbij
gebruikmaken van professionele
software-programma’s. Met vervol-
gens het testen van die wagen op
aërodynamica in een virtuele wind-
tunnel. Maar dat zijn slechts vinger-
oefeningen, want het masterpiece
vinden de zeven scholieren het ont-
werpen en testen van een vooras
en voornaaf van een fiets, blijkt uit
de presentatie, aan het eind van de
stage. De natuur- en wiskundeles-
sen van school komen goed van
pas en dat stimuleert. „Dit is leuker
dan spelletjes spelen op de compu-
ter,” aldus een van hen. De stage
die het Heerlense schoolbestuur
SVOPL bij wijze van proef onlangs
voor het eerst organiseert voor de
twintig beste techniekleerlingen

van drie middelbare scholen is een
schot in de roos. Door scholieren te
linken aan bedrijven in Zuid-Lim-
burg hoopt het schoolbestuur dat
ze zien dat carrière maken in deze
regio mogelijk is en dat wegtrekken
niet nodig is, ook niet om te stude-
ren, want in Aken staat een van de
beste technische universiteiten ter
wereld. Om de band met de regio
nog meer te verstevigen kunnen
over twee jaar toptalenten die belo-
ven in Aken techniek te studeren
een beurs krijgen. Cadac als toe-
komstig werkgever bevalt de zeven
stagiaires wel. Andersom bestaat
veel respect voor de geleverde pres-
taties en werkhouding. Niek Stevel-
mans, begeleider namens Cadac,
zegt onder de indruk te zijn van
zijn stagiaires. Cadac-directeur Jan

Baggen is dat ook. Hij ziet de stage
als een kans om zijn bedrijf in
beeld te krijgen bij jong, technisch
talent. „Als uit dit soort stages een
aantal talenten naar voren komt,
dan hebben we ons doel bereikt,”
meent hij. „Wellicht zien we over
vijf jaar een van hen terug in het
bedrijf vanwege de superstage die
hij hier had. Met het oog op het

groeiend tekort aan technisch per-
soneel is deze stage voor ons een
diepte-investering.” Zo denkt Cofe-
ly in Maastricht er ook over. Bij de
technisch dienstverlener melden
zich drie leerlingen van het Charle-
magne. Ook bij dit bedrijf zit er
een gebrek aan technisch personeel
aan te komen. „Wachten totdat de
afgestudeerden uit de poort ko-

men, werkt niet meer. Nu zien we
aan de voorkant al talenten en die
kunnen we, bij wijze van spreken,
sturen naar de opleiding die wij in
ons bedrijf nodig hebben, meent
Lars Meuwissen van Cofely. Bij dit
bedrijf krijgen Tom, Britt en Jodie
de opdracht om met ideeën te ko-
men om een leegstaand kantoor-
pand in Maastricht duurzamer te
maken en daarmee de kans op ver-
huur te vergroten. Met onder meer
biomassaketels en bewegende zon-
necellen op het dak kan veel ener-
gie bespaard worden, zegt het drie-
tal. Voor het groene imago van het
pand komt er een trap die bij het
betreden energie opwekt. Tom
voelt zich als een vis in het water
bij Cofely. Een link tussen wat hij
op school geleerd heeft en zijn
werkzaamheden heeft hij duidelijk
gezien. „Ik heb veel geleerd. Je ziet
wel dat je school nodig hebt bij de
opdracht.” Jodie vindt de opdracht
wel leuk, maar ze ontwerpt liever
gebouwen. Britt verklaart dat ze he-
lemaal niets met duurzaamheid
heeft. Was de stage dan toch zin-
vol? „Jazeker”, zegt haar moeder,
„leren ontdekken wat je niet leuk
vindt, is ook belangrijk.”

‘Dit is leuker
Voor het eerst hebben twintig middelbare scholieren stage gelopen bij een techniekbedrijf. Tom, Britt en Jodie van

dan gamen’
het Charlemagnecollege werkten vier dagen bij Cofely in Maastricht.  foto Luc Lodder


