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ACTIVERING VAN HET BEDRIJFSLEVEN

De Robotschooluitdagingen van
Landstede
De eerste drempel is geslecht. Dankzij een geslaagde inzamelingsactie heeft
Landstede Harderwijk de benodigde 25.000 euro binnengehaald voor de zo
gewenste industriële oefenrobotarm. Maar de start van de techniekopleiding
komende september is pas de eerste stap. Activering van het bedrijfsleven plus
toestroom van leerkrachten zijn voorwaarden voor succes.
Landstede is een van de eersten in het
land die op mbo-niveau bij de driejarige
techniekopleiding het keuzevak industriële
robotica gaat aanbieden. Ze pakt dit
gezamenlijk op met Deltion College. Daar
draait momenteel de eerste groep. Een
eigen robotarm stelt Landstede in staat
de studenten de basisbegrippen bij te
brengen plus de veiligheidsinstructies.
Dat is een voorwaarde voor de
leerlingen om aan de slag te gaan met
de robotarmen in het Fieldlab Industrial
Robotics. Projectleider Annemieke
Woltjes benadrukt de noodzaak van dit
lesprogramma dat opleidt tot een baan in
de maakindustrie.

HARDERWIJK ALS
‘HOME OF ROBOTICS’
‘De economie bloeit, vacatures vallen
niet in te vullen. Automatisering en
robotisering moeten het tekort aan
personeel opvangen. Ondernemers
hebben dus goed opgeleide mensen nodig.
Wij profileren ons met dit onderwijs voor
de nieuwe generatie. Het enthousiasme
onder de leerlingen, vooral ook van
de meiden, is groot. Robotica is een
interessant vakgebied. Je gaat zonder vuile
handen te krijgen uitdagend werk doen dat
fysiek beslist niet zwaar is.’
De ‘robotschool’ in Harderwijk vult
het gat op tussen BITT, het plaatselijke
Belevingscentrum Wetenschap en
Technologie voor basisscholieren en
het lokale Fieldlab Industrial Robotics
dat functioneert als praktijkruimte voor
Landstede. Ondertussen is met VMBOTS
tevens een kennismakingsmodule voor
het vmbo gestart. De gedachte hierachter,
zo legt Annemieke Woltjes uit, is deze
leerlingen kennis te laten maken met
de industriële robotica. ‘We willen ze
stimuleren vervolgens te kiezen voor een
technische opleiding en het vak Industriële
Robotica. En het werkt; de belangstelling
van het vmbo is groot.’

EXTRA DOCENTEN
ZIJN HARD NODIG

zijn hard nodig en we zijn naarstig op zoek
naar hen. We willen graag mensen uit het
bedrijfsleven die werken met robots en
parttime hun kennis over willen dragen.
We hebben een training op maat plus een
pedagogische opleiding in de aanbieding.’
Een andere uitdaging voor Landstede ligt
in het verder enthousiasmeren van het
Harderwijkse bedrijfsleven. ‘Het idee is
een supportgroep op te zetten, noem het
‘Vrienden van de Robotschool’. We zoeken
draagvlak en vragen betrokkenheid van
de ondernemers. Hoewel we gedeelde
belangen hebben, komen we tot nu
toe heel weinig bij elkaar op de koffie.
Landstede wil verbinding creëren.’
Deze club betrokken bedrijven moet
uitgroeien tot een uitwisselingsplatform.
De docenten van Landstede delen
wetenswaardigheden over de opleiding,
studenten tonen wat ze geleerd hebben
en wisselen informatie uit. Ondernemers
blijven zo op de hoogte. Ze kunnen
opdrachten verstrekken aan de studenten,
of hen op de werkvloer uitnodigen. ‘Je
vindt elkaar gemakkelijker wanneer je al
met elkaar verbonden bent. Gastlessen zijn
snel te organiseren. Ook de toegang tot de
studenten voor wat betreft stages wordt
hiermee een stuk makkelijker.’

Het lokale Fieldlab Industrial Robotics van AWL-Techniek functioneert als praktijkruimte
voor de studenten van Landstede. Foto: Tom van den Berg

‘Industriële
robotica raakt ons
allemaal, gezamenlijk moeten we die
verantwoordelijkheid dragen.’
Annemieke Woltjes spreekt de hoop
uit dat tegen het einde van dit jaar zich
een levendige club van bedrijven heeft
verzameld rondom de techniekopleiding.
‘Industriële robotica raakt ons
allemaal. Gezamenlijk moeten we die
verantwoordelijkheid dragen en zoveel
als mogelijk met elkaar in contact treden.
Daar ligt de uitdaging.’

Het lesprogramma voor de vier
robotmerken die in Nederland het meest
in gebruik zijn is ondertussen officieel
goedgekeurd. Onder andere twee
docenten van Landstede zijn geschoold om
de leerstof te onderwijzen. Maar daarmee
is Landstede er nog niet. ‘Extra docenten
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