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Alesi de Geest, Joost Schreurs en Daan
Krijnen (vlnr) wonnen de Markland
Technasium Award en maken
helikoptervlucht boven Zevenbergen.

Technasium voor gouden beroep
ZEVENBERGEN

HENK DEN RIDDER
,,Al tien jaar hoor ik van bedrijven dat ze hard op zoek zijn naar technisch personeel en het
niet kunnen vinden. Vaak nemen ze dan hoger opgeleid personeel uit Oost-Europa in
dienst." Dat zegt docent Cor van Leent, technator van het Markland College in Zevenbergen.
Die school reikte gisteren de Markland Technasium Award 2017 uit. De winnaars waren
Daan Krijnen, Kelsey Jansen (die ziek was), Joost Schreurs en Alesi de Geest.
Het technasium is in het leven geroepen om een brug te slaan tussen het middelbaar
onderwijs en het bedrijfsleven. Met als achterliggend doel leerlingen te interesseren voor een
technisch vak.
,,Er is nog steeds veel vraag naar technisch personeel. Op havo, mavo en alle andere
niveaus. Technische beroepen worden wel de gouden beroepen genoemd", zegt wethouder

Thomas Zwiers. Hij vervolgt: ,,Van lasser tot monteur, maar ook in ICT en logistiek is nu,
maar zeker in de toekomst, veel werk te vinden. Om die toenemende vraag aan te kunnen
en bedrijven aan vakkundig personeel te helpen, investeren we als gemeente in scholing en
het enthousiast maken van jongeren voor een technisch beroep."
Het technasium van het Markland College wordt geleid door technator Cor van Leent. ,,De
gemeente Moerdijk geeft zich sterk gemaakt voor een volwaardige middelbare school waarin
het technasium een belangrijke rol speelt. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen goed
voorbereid zijn op de latere praktijk, waarin onderzoek en ondernemerschap belangrijke
vaardigheden zijn om tot een resultaat of een ontwerp te komen."
Vijftien groepen leerlingen van havo en vwo lieten gisteren zien en horen voor welke
opdrachtgever zij welk onderzoek hebben gedaan en welke oplossingen ze hebben bedacht.
Voor een technasiumopdracht gaat de leerling gedurende het schooljaar onderzoeken en
ontwerpen. Als afronding presenteert hij/zij het ontwerp aan onder anderen de
opdrachtgever. In het examenjaar havo 5 en vwo 6 wordt aan één opdracht gewerkt: de
meesterproef.
Deze proeven zijn gisteren beoordeeld door de jury met wethouder Zwiers, Marloes
Heijligers van Heijligers Installaties en Thomas Fischer, technator van het Markland College.
Zij wezen Alesi, Daan, Kelsey en Joost als winnaar aan. Zij hadden in opdracht van National
Oilwell Varco uit Noordhoek een duurzaam aluminium pallet voor de offshore-industrie
ontwikkeld. De winnaars werden na de prijsuitreiking naar de ligweide van zwembad De
Bosselaar gebracht waar de helikopter klaar stond voor een rondvlucht.

