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Techniek & Mobiel is een van de drie 
beroepssectoren waarvoor Aventus mbo-
opleidingen aanbiedt. “Technisch onder-
wijs in de volle breedte, van autotechniek, 
installatietechniek tot metselen. Binnen de 
technische branches zoeken we de laatste 
jaren binnen de Stedendriehoek naar 
samenwerkingsverbanden.” Het mes 
snijdt daarbij aan twee kanten, stelt Van 
Vught. “Brancheorganisaties willen goede 

vaklui en die zijn schaars. Bedrijven heb-
ben goede mensen in dienst die geschoold 
willen worden. Dit kan in het bedrijf of op 
andere werkplekken. Bedrijven hebben 
leermeesters in dienst die deze medewer-
kers uitstekend kunnen scholen. Aventus 
zorgt voor ondersteuning en diplomering. 
In samenwerkingsverbanden vinden we 
elkaar.” Inmiddels werkt  Aventus samen 
met de Technicampus in Deventer, de 
Schilder^sCOOL in Zutphen, 
Bouwmensen en IWOF (installatiewerk).

De samenwerking helpt Aventus opleidin-
gen aan te bieden die aansluiten bij de 
praktijk van bedrijven. “Wij zoeken 
steeds naar de schakel tussen onderwijs 

en bedrijfsleven. Hoe kunnen we elkaar 
helpen en versterken? De branche organi-
seert de opleiding en wil ook zelf sterk de 
inhoud bepalen, uiteraard binnen de eisen 
van de Onderwijsinspectie. De leerlingen 
moeten immers ook de theorie van hun 
vak, Nederlands, een vreemde taal, bur-
gerschap en dergelijke krijgen”, aldus Van 
Vught. Bedrijven staan open voor samen-
werking, is zijn ervaring. “Het ministerie 

van OCW stimuleert ook dat wij als 
onderwijsinstelling contact zoeken met 
het bedrijfsleven. Juist in die samenwer-
king zit de kracht. En het is ook heel sim-
pel: wij kunnen als instelling de snelle 
technologische ontwikkelingen niet alle-
maal bijbenen. Om goed en up-to-date 
materiaal te hebben, is samenwerking met 
het bedrijfsleven wenselijk. Het voordeel 
voor bedrijven is dat er sprake is van 
branchegericht onderwijs op maat.
Het hogere doel van de samenwerkings-
verbanden is dat jonge mensen in de 
Stedendriehoek meer voor techniek gaan 
kiezen. “Aantrekkelijk onderwijs voor 
jongeren bereik je niet in de schoolbanken 
maar door ze op school of bij bedrijven 

techniek te laten ervaren. Wat is er nu 
motiverender dan bij een bedrijf op vlieg-
veld Teuge ondervinden wat mechatronica 
in de praktijk inhoudt?” 
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Vaklui in de technische beroepen zijn schaars. reden voor aventus om binnen de stedendriehoek 
op zoek te gaan naar samenwerkingsverbanden. “Het hogere doel is dat jonge mensen meer voor 
techniek gaan kiezen”, aldus ton van Vught, directeur techniek & mobiel bij aventus.
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samen sterk voor techniek

Het hogere doel van de samenwerkingsverban-
den is dat jonge mensen in de stedendriehoek 

meer voor techniek gaan kiezen.

sterkste scHakel
Aventus is genomineerd door 
de Schilder^sCOOL in Zutphen 
voor de Sterkste Schakel, een 
jaarlijkse verkiezing van het 
meest klantgerichte bedrijf van 
de regio Stedendriehoek, 
Noord-Veluwe, Lochem en 
Raalte. Directeur Hein Polinder: 
“Samenwerken en kwaliteit van 
de opleiding hebben bij Aven-
tus de hoogste prioriteit. Wij 
hebben elkaar in deze crisis 
hard nodig om een goede op-
leiding overeind te houden en 
allround vakmensen af te kun-
nen blijven leveren.” Voorjaar 
2015 wordt de winnaar van de 
Sterkste Schakel Trofee be-
kendgemaakt tijdens een fees-
telijke finaleavond. 
Meer informatie op 
www.driestedenbusiness.nl.
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