
ONDERNAMEN WOERDEN WINTER 2018 | 47

Tech College, Bouw & Interieur 
College, ICT College en Automotive 

College
(ROC Midden Nederland)

Ilonka Mekes
Harmonielaan 1

3438 ED Nieuwegein
M: 06 53 51 52 94

www.rocmn.nl - tech.rocmn.nl 
bouweninterieur.rocmn.nl – ict.rocmn.nl 

automotive.rocmn.nl
i.mekes@rocmn.nl 

‘Ze hebben dit vak zo snel door en 
dan gaan ze rapper dan je denkt!’

Van 12 september 2018 tot en met eind 
januari 2019 zijn er iedere woensdag-
middag van 13.00 tot 16.00 uur 16  
VMBO-leerlingen te vinden op de 
Tech Campus van ROCMN aan de  
Harmonielaan in Nieuwegein: 3 meisjes 
en dertien jongens. Ze doen een VMBO- 
opleiding aan het Cals College in IJssel-
stein, Globe College in Utrecht, Trajectum  
College in Utrecht of  Oosterlicht College 
in Nieuwegein. 

De leerlingen zijn zichtbaar enthousi-
ast en geconcentreerd bezig aan een op-
dracht. Rick: ‘Ze zijn nu met Arduino 
bezig, dat is een microprocessor waar-
mee je elektronische schakelingen kunt 
bouwen en programmeren. Ze moeten 
een programmaatje op de computer 
schrijven. Doen ze dat goed, dan gaan er 
lampjes branden. Zo leren ze spelender-
wijs techniek. Het is heel veel praktijk,’ 
vervolgt Rick, ‘we vullen per les maxi-
maal een half  uur met theorie. Ze hebben 
dit vak zo snel door en dan gaan ze rap-
per dan je denkt!’ Op een bureau van 
een meisje gaan alle lampjes wel heel snel 
branden. ‘Ik wil later elektricien worden’, 
vertelt ze. Bij doorvraag blijkt ze thuis met 
haar vader alle klussen in huis te doen en 
goed te kunnen rekenen. ‘Ik wil iets in 
de ICT of  in de techniek gaan doen. Dit 
vond ik een interessante kans,’ vertelt een 
jongen. Een ander wil graag automonteur 
worden: ‘Het is moeilijker dan ik had ge-
dacht, maar het is van toegevoegde waar-
de als je automonteur wilt worden.’ 

Samenwerking VMBO-MBO
Programmamanager VMBO-MBO 
Ilonka Mekes loopt binnen, ze staat 
aan de wieg van het VMBO-keuzevak  
Robotica. ‘Het voortraject is lang geweest,’ 
vertelt Ilonka. ‘Je ziet dat het technisch 
VMBO-onderwijs in deze regio redelijk 
aan het verdwijnen is en daarom is het 
nodig om samen op te trekken. Er is geke-
ken naar het curriculum van het VMBO;  
Robotica is een heel interessant vak, dat 
daar prima in past. Vervolgens hebben 
we als ROCMN de handen ineengeslagen 
met meerdere, regionale VMBO-scholen 
en nu draait sinds september jl. dit keuze-
vak! Bij toerbeurt is er één docent van de 
deelnemende VMBO’s aanwezig tijdens 
de les om op de hoogte te blijven van wat 
er gebeurt en te zien hoe de leerlingen het 
doen.’ Hoe is het voor leerlingen om met 
leerlingen van ander scholen te werken? 
Rick: ‘Dat vinden ze eerst spannend en eng 
en daarna gaat het prima.’ 

Keuzevakprogramma
Hoe ziet het keuzevakprogramma eruit? 
Rick: ‘We zijn begonnen met Micro:Bit.’ 
Rick pakt er een boekje bij en laat zien 
wat je daar allemaal mee kunt doen. ‘Nu 
zijn we met Arduino bezig. Daarna gaan 
we met MakeBlock verder. Daar hoort 
een boekje met bouwtekeningen bij en een  
programmeerapp voor op een mobiel die 
met Bluetooth werkt en dus draadloos is. 
We toetsen aan de hand van zogenaam-
de beoordelingsrubrics, die zijn opgesteld 
in samenspraak met docenten van het 

VMBO. Vervolgens gaan we 3D prin-
ten met de leerlingen en tot slot wordt de 
eindopdracht weer met MakeBlock uitge-
voerd. Op ongeveer 9 m² mogen robotjes 
gaan rijden die leerlingen zelf  bedenken 
en presenteren. Dit gebeurt in twee groe-
pen van acht leerlingen, die in subgroepjes 
worden ingedeeld. Het examen is vóór de 
Techniekmarkt van 24 januari a.s. (14.00 - 
16.00 uur; Harmonielaan 2 Nieuwegein), 
waar de leerlingen aanwezig zullen zijn om 
hun eindexamenproject te presenteren aan 
ondernemers, ouders en andere belangstel-
lenden.’ 

Techniek ontdekken
Rick: ‘Had ik op hun leeftijd de techniek 
ontdekt, dan was ik erin verder gegaan en 
was ik misschien geen docent geworden. 
Voordat ik hier kwam, had ik nog nooit 
een MBO van binnen gezien en als je ziet 
wat onze studenten hier bouwen, op de 
laatste Techniekmarkt werd zelfs een com-
plete drankenautomaat gepresenteerd! En 
wat je ook nog moet weten. We zijn met 
de VMBO-leerlingen naar de World of   
Technology & Science geweest in de  
Jaarbeurs. Daar hebben de leerlingen 
in een simulator gezeten, met een pak-
ketrobot gereden en met pick-and-place  
robots gewerkt.’ Ilonka: ‘Daar zien ze wat 
ze er in de toekomst mee kunnen doen.’ 
Op welke MBO-opleiding sluit dit vak 
aan? Rick: ‘Middenkader Engineering. 
Studenten die deze opleiding bij ons heb-
ben afgerond kunnen aan de slag als pro-
jectleider, ontwerper, werkvoorbereider, 

calculator, tekenaar of  inkoper bij een 
elektrotechnisch installatiebedrijf  of  bij-
voorbeeld gaan werken met Domotica, 
die onder andere worden toegepast in 
zorgwoningen.’

Ondernemers gezocht!
Het is pauze en tijd voor een laatste 
vraag. Wat kunnen de ondernemers van  
OnderNamen dit keer voor ROCMN 
betekenen? Rick: ‘We zoeken onderne-
mers die een gastles willen geven voor dit 
VMBO-keuzevak of  voor een van onze 
MBO-vakken, die mee willen denken over 
realistische opdrachten of  die ons zouden 
willen ondersteunen door hun eigen prak-
tijkfaciliteiten beschikbaar te stellen, zodat 
we de link tussen Robotica en apparatuur 
in het bedrijfsleven beter kunnen leggen.’

‘Dit is echt heel leuk!’ 

vertelt docent robotica Rick 

Bleeker. Samen met collega 

Toon Berns en een stagiaire 

brengt hij enthousiaste  

VMBO-leerlingen de eerste 

beginselen van de robotica  

bij. OnderNamen mocht  

erbij zijn en vragen stellen!
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