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1. INLEIDING
Hierbij delen wij het jaarverslag van het Huis van Techniek over 2021 met u.
Tweeduizend eenentwintig was ook voor het Huis van de Techniek een bijzonder jaar. Naast
de Corona pandemie die de hele samenleving gedurende een groot gedeelte van het jaar in
haar greep heeft gehouden, is afgelopen jaar voor het Huis een belangrijk jaar geweest met
betrekking tot haar doelstelling, opdracht en organisatie.
Door corona zijn diverse activiteiten waarbij mensen fysiek moesten samenkomen niet
doorgegaan of hebben een andere uitvoering gekend. Waar aanvankelijk werd gedacht dat
we de pandemie na de winterperiode volledig achter ons konden laten, bleek deze nog
steeds beperkingen te geven voor fysieke samenkomsten. Soms door de beperkingen
opgelegd vanuit de overheid en gerelateerd aan het aantal ziektegevallen, anderzijds ook
omdat onderwijsinstellingen en bedrijven terughoudend waren met bezoeken en
georganiseerde grootschalige bijeenkomsten.
De pandemie heeft ook het Huis van de Techniek geleerd om andere manieren te
ontwikkelen om contact te houden met onze doelgroepen en continuïteit te bieden aan
schoolgaande kinderen met betrekking tot hun introductie in de Techniek. De teams hebben
hiervoor samengewerkt aan het ontwikkelen en introduceren van nieuwe virtuele
technieken. Onbewust is hiermee een stap gezet in de vraag naar innovatie in onze manier
van het bereiken van onze doelgroepen.
Daarbij mogen we vooral niet vergeten dat deze continuïteit alleen mogelijk was door de
toewijding en inspanningen van ons team bestaande uit directie, administratieve
ondersteuning en de projectleiders.
Met betrekking tot onze doelstelling en organisatievorm kunnen we voorzichtig tevreden
concluderen dat we stappen hebben gemaakt in het vormen van onze toekomst. In het
onderzoek naar de doorontwikkeling van het Huis van de Techniek dat is uitgevoerd door
Onderzoeksbureau DOON hebben betrokken partijen hun beeld kunnen geven over de
noodzaak voor doorontwikkeling en hoe zij individueel het organisatiemodel zien dat
hiervoor nodig is. In het rapport Bouwen aan een Zeeuwse coalitie ter promotie van
techniek zijn deze zaken verwoord. Het rapport is in het voorjaar van 2021 door het
Algemeen Bestuur ontvangen en doorgenomen waarna een aantal besluiten over het
vervolgtraject zijn genomen.
De implementatie van de uitkomsten uit dit onderzoek is in het tweede halfjaar ingezet met
de zoektocht naar een Programma Manager die het Huis van de Techniek in de toekomst zal
gaan leiden en als spil zal optreden tussen de deelnemers uit het Triple Helix model.
Daarnaast is het DB gemandateerd om als stuurgroep te acteren op definiëren van
vernieuwde doelstellingen en businessplan voor het Huis van de Techniek.
In de Algemene Bestuursvergadering van december 2021 is goedkeuring verleend aan de
indiensttreding van Angelique Ocké als Programma Manager die na een overdrachtsperiode
in februari 2022 alle taken van de huidige directeuren Dick Schipper en Jean-Paul Leenknegt
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zal overnemen. Per 1 maart nemen we afscheid van Dick en Jean-Paul na een langdurige
bijdrage aan het Huis.
In de periode februari tot en met mei worden partners en participanten van het Huis van de
Techniek bezocht of uitgenodigd om mee te praten over de doelstellingen en programma’s
van het Huis van de Techniek 2.0. We streven ernaar om dit eind tweede kwartaal door het
Algemeen Bestuur te laten bekrachtigen in een nieuw businessplan.
Namens het bestuur,
Ronald Lippens
Voorzitter Stichting Huis van de Techniek
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2. BESTUURLIJKE TERUGBLIK
In het jaar 2021 vonden in het bestuur van Huis van de Techniek (HvdT) enkele wijzigingen
plaats. Dit door invulling van vacatures, maar ook door vertrek van leden uit de functie van
waaruit zij hun organisaties vertegenwoordigden. Deze wijzigingen vonden zowel plaats in
de vertegenwoordiging in het Algemeen bestuur als in die van het Dagelijks Bestuur.

2.1 Samenstelling
HvdT kent statutair een onafhankelijke voorzitter die afkomstig is uit het bedrijfsleven. Het
bedrijfsleven wordt verder vertegenwoordigd door drie personen. Daarbij wordt gestreefd
naar een regionale spreiding, waarbij zowel het ‘grote bedrijfsleven’ als het MKB
vertegenwoordigd is. Ook is het streven om de verschillende technische bedrijfssectoren een
stem te geven in het bestuur.
De overheden blijven, zoals voorheen, vertegenwoordigd door drie wethouders uit drie
verschillende regio’s. Het onderwijs is binnen HvdT vertegenwoordigd door de gehele
onderwijskolom: het primair-, secundair- en beroepsonderwijs (mbo en hbo) hebben hun
stem in het bestuur. Het bestuur van HvdT kende eind 2021 de volgende samenstelling:
Naam

Functie

Namens

Dhr. R.B. Lippens*

Voorzitter

VNO-NCW Zeeland

Dhr. B.J.J. Wattel**

Secretaris

hbo

Dhr. J. de Goffau

Penningmeester

VZG - Oosterschelde regio

Dhr. J.F. Begijn

Lid

VZG - Regio Zeeuws-Vlaanderen

Dhr. Chr. Dekker

Lid

VZG - Regio Walcheren

Dhr. R. van Beveren

Lid

VNO-NCW Zeeland

Mevr. J.W. Hollestelle

Lid

VNO-NCW Zeeland

Dhr. T. Visker

Lid

Bouwmensen Zuid-West

Vacant***

Lid

Food Delta Zeeland

Mevr. V.J.J.C. van de Reijt****

Lid

mbo

Dhr. K. Terlage

Lid

vo

Dhr. A. Vis

Lid

po

Mevr. M. van Groeningen

Adviserend

Provincie Zeeland

2.1 Samenstelling bestuur Huis van de Techniek
* Bestuurslid mevr. E. Van De Velde is in december 2021 opgevolgd door dhr. R.B. Lippens.
** Bestuurslid dhr. J. Dane is in december 2021 opgevolgd door dhr. B.J.J. Wattel
*** Bestuurslid dhr. W. van den Elzakker is per december 2021 teruggetreden.
**** Bestuurslid dhr. M. Nelen is in juli 2021 opgevolgd door mevr. V.J.J.C. van der Reijt.
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2.1.1 Inrichting van de organisatie
Bij de inrichting van de organisatie van HvdT is gekozen voor een slanke en flexibele
organisatie die gericht is op de kernfuncties initiëren, coördineren, makelen en schakelen,
adviseren, monitoren en aansturen van projecten. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van de kwaliteiten en capaciteiten van de participerende organisaties. De
samenstelling van de organisatie staat hieronder beschreven.
Bestuur
HvdT kent een Algemeen Bestuur waarin vertegenwoordigers van de drie O’s zitting hebben.
Het Algemeen Bestuur komt normaliter twee keer per jaar bij elkaar. Daarnaast fungeert een
Dagelijks Bestuur, met een vertegenwoordiger vanuit elke O en een functieverdeling van
voorzitter, penningmeester en secretaris, dat ieder kwartaal, veelal samen met directie,
bijeenkomt of zoveel vaker als nodig. De voorzitter heeft frequent overleg met de directie.
Directie
De kern van de directiefunctie laat zich als volgt kort samenvatten:
• de directie heeft inzicht in de ontwikkelingen in en buiten de regio en vormt het
gezicht van HvdT;
• de directie is belast met de uitbouw van HvdT, de algemene leiding, de externe
netwerken en de onder de vlag van HvdT uitgevoerde projecten;
• de directie is de spil tussen de interne organisatie, participanten en sponsoren,
partners in projecten en leden van het bestuur.
Administratief medewerker
Deze medewerker verricht naast de administratieve werkzaamheden ook taken voor de
directie en heeft een ondersteunende rol in de uitvoering van activiteiten en projecten.
Projectleiders
De projecten en activiteiten van HvdT worden aangestuurd door projectleiders. Hierbij
wordt deels gebruik gemaakt van ingehuurde projectleiders en deels van het
projectmanagement bij de deelnemers in de projecten en activiteiten. De rol van HvdT kan
variëren van ondersteuning van initiatieven voor techniekpromotie tot en met het initiëren
en uitvoeren ervan. Altijd in samenwerking met het onderwijs, bedrijfsleven en de
overheden.
Participatie van instellingen, bedrijven en overheden
Buiten het bestuur om heeft HvdT goede contacten met Provincie Zeeland, diverse
gemeenten, de Zeeuwse onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven
(VNO-NCW Zeeland), brancheorganisaties en provinciale netwerken, alsook met individuele
bedrijven.
Jaarlijks wordt een participantenoverleg georganiseerd, waarbij de participanten worden
geïnformeerd over de ontwikkelingen en samen discussiëren over het te voeren beleid.
Vanwege de bijzondere situatie rondom COVID-19 heeft het participantenoverleg in zowel
2020 als 2021 niet plaats kunnen vinden.
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Jetnet&Technet
In dit verslagjaar is HvdT een samenwerking aangegaan met
Jetnet &Technet. Dit is een landelijke organisatie die sterk is in de
ontwikkeling van online w&t-producten, maar partners in de regio
zoekt, en nodig heeft, om deze producten onder de aandacht te
brengen van het onderwijs. HvdT fungeert in het kader van deze
samenwerking als ‘regio-coördinator’ voor Jetnet&Technet.

2.1.2 Kernactiviteiten
HvdT is een onafhankelijke intermediaire organisatie die zich richt op het mede oplossen van
de regionale knelpunten die bestaan tussen het technisch (beroeps)onderwijs en de
arbeidsmarkt. Hierbij behartigt zij de belangen van het onderwijs, het bedrijfsleven en de
overheden in de provincie Zeeland.
Partijen weten HvdT goed te vinden en er zijn sinds de oprichting (in 2015 als rechtsopvolger
van Technocentrum Zeeland) veel initiatieven ontplooid. Jaarlijks worden door HvdT
meerdere samenwerkingsprojecten met het onderwijs en het bedrijfsleven uitgevoerd en/of
ondersteund. Het Zeeuws technisch onderwijs en bedrijfsleven zijn zich zeer bewust van de
problematiek van het tekort aan instroom van potentiële technici en de noodzaak om
gezamenlijk aan oplossingen te werken.
Basisfunctionaliteiten, projecten en activiteiten
Huis van de Techniek biedt voor de oriëntatie op techniek een aantal basisfunctionaliteiten,
te weten:
• Bedrijf+School (bedrijfsbezoeken en gastlessen);
• Techniekbus (busvervoer voor technische bedrijfs- en evenementbezoeken);
• Techniek Ambassadeurs;
• GirlsFuture (glossy);
• BTZ (Beroepenoriëntatie Techniek Zeeland);
• Techniek Experience;
• Virtuele bedrijfsbezoeken in combinatie met voorbeeldlessen.
Naast deze basisfunctionaliteiten wordt met belanghebbenden op project- en
activiteitenbasis samengewerkt, zoals bij de totstandkoming van meerdaagse events als
Techniek Experience, BTZ-dagen en Girlsday, maar ook in activiteiten als STEM
(procesindustrie) en de First Lego League.
Na het vorige jaar (2020), waarin vanaf het voorjaar veel activiteiten vanwege COVID-19
moesten worden geannuleerd of uitgesteld, leefde de hoop in de loop van 2021 weer met
de reguliere techniekpromotie een start te kunnen maken. Hoewel in het voorjaar van 2021
versoepeling van de maatregelen plaatsvond en scholen de (bezoeks-)activiteiten weer
oppakten, moesten deze in de maanden erna weer worden gestaakt. Dit enerzijds vanuit
beperkende maatregelen vanuit het RIVM, maar anderzijds ook door terughoudendheid bij
de bedrijven. In het activiteitenverslag is weergegeven welke activiteiten wel doorgang
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hebben kunnen vinden, waarbij het met name om de STEM-activiteiten. Grote events als
Techniek Experience (voorjaar) en op het laatste moment ook de BTZ-dagen (november)
moesten onder invloed van COVID-19 maatregelen worden afgeblazen. Met name voor de
BTZ-dagen, die al volledig waren
voorbereid en op het laatste moment niet
door konden gaan, was dat teleurstellend.
Ook de Girlsday moest worden
geannuleerd, al heeft wel een digitale
variant in samenwerking met Cargill
kunnen plaatsvinden. De uitgaves van
GirlsFuture (edities voor po/vmbo en
havo) werden wel gerealiseerd, zodat de
scholen ook van actueel lesmateriaal over
meiden en techniek konden worden voorzien.
In 2020 werd met ondersteuning van onder meer het bedrijfsleven en de provincie reeds
een viertal LOB-video’s met lesopdrachten gerealiseerd (logistiek, proces, metaal en
mobiliteit/transport). Dit als alternatieve en ondersteunende (technische)
beroepenoriëntatie. De reguliere bedrijfsbezoeken en gastlessen konden immers niet of
nauwelijks doorgang vinden. In het verslagjaar is deze serie door HvdT verder uitgebreid met
video’s over bouw, energietransitie en zeevaart. Van deze - en andere - digitale
functionaliteiten is afgelopen jaar in toenemende mate gebruik gemaakt.
Ten aanzien van het vanuit de “aanjaagmiddelen” gesubsidieerde project rondom “learning
communities” (hackaton) was het bestuur gedwongen dit in overleg met de subsidiegever
(provincie) en betrokkenen (bedrijven) stop te zetten. Door de onmogelijkheid daadwerkelijk
scholieren en bedrijven samen te brengen in een fysieke omgeving kwam de aan de subsidie
verbonden realisatietermijn steeds verder uit beeld. Wellicht kan dit project, met name
gericht op VO-scholieren, in het komende jaar in enige (afgeslankte) vorm alsnog worden
opgestart.
Het vierjarige STOZ-programma (Sterk Techniek Onderwijs Zeeland) is in januari 2020
officieel gestart en kan, ondanks de beperkende maatregelen in de laatste twee COVIDjaren, terugkijken op een goed verlopen periode, waarbij het merendeel van de gestelde
(tussen)doelen zijn gerealiseerd. In het activiteitenverslag over 2021 wordt de status van de
genoemde vier Zeeuwse actielijnen nader beschreven. Daarnaast verzorgt HvdT voor STOZ
de externe communicatie en administratie van de co-financiering. Met de bij HvdT
gedetacheerde programma-manager STOZ wordt nauw samengewerkt.
Toekomst
Ook tijdens de COVID-pandemie bleef de druk op de technische arbeidsmarkt groot en de
tekorten zullen door vergrijzing en ontgroening in de toekomst alleen maar toenemen. De
behoefte aan een organisatie die de verschillende initiatieven stroomlijnt en aan elkaar
verbindt blijft daarmee evident aanwezig. Naar aanleiding van de adviezen van de
werkgroep Techniek Koepel Zeeland is het bestuur in het verslagjaar verder gegaan met het
vormgeven van de organisatie van de toekomst. Zo zal een programma-manager worden
aangesteld en heeft ook in het bestuur vernieuwing plaatsgevonden, waarbij vanuit de voor
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de transitiefase aangestelde stuurgroep de leden inmiddels zijn doorgeschoven naar een
positie in het dagelijks bestuur.
Bestuur en programma-manager zien het als belangrijkste taak om in de eerste helft van
2022 het businessplan af te ronden en vast te stellen en daarmee draagvlak en activiteiten
voor de komende beleidsperiode te borgen. Vooruitlopend daarop zullen de nieuwe
voorzitter en programma-manager een uitgebreid introductieprogramma richting
participanten en stakeholders doorlopen.
Het bestuur heeft als doelstelling HvdT verder door te ontwikkelen en de bestaande succesvolle - (basis-)functionaliteiten te behouden en borgen. Tevens hecht men er waarde
aan de connectie te waarborgen met de relevante landelijke en regionale netwerken met
betrekking tot promotie van Wetenschap & Techniek.
De activiteiten van HvdT zullen in 2022 dan ook worden gecontinueerd, waarmee conform
het besluit van het Algemeen Bestuur de businessplan periode nogmaals verlengd zal
worden. Naar verwachting zullen de meeste participanten deze voortzetting van hun funding
ook voor 2022 toezeggen.
De belangrijkste projecten in 2022 zijn:
• Sterk Techniekonderwijs Zeeland;
• Duurzame offline events HvdT (2021-2022);
• Nieuw businessplan 2022-2025;
• OntdekTech Zeeland.
1. Sterk Techniekonderwijs Zeeland (STOZ)
Na toekenning van de subsidie (juni 2019) is door de gezamenlijke bestuurders van het
voortgezet onderwijs in samenspraak met de aangestelde programma-manager op de
officiële startdatum begonnen met de uitvoering van het programma. Dit gaat nu het derde
projectjaar in en zal in 2023 worden afgerond. De programma-manager is organisatorisch
toegevoegd aan het team van HvdT en werkt daar in de dagelijkse praktijk nauw mee samen.
Binnen het projectplan van STOZ zijn er, naast de drie regionale plannen voor de
Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen, ook vier Zeeuwse programmalijnen
benoemd waar HvdT voor
verantwoordelijk is. Dit zijn:
• verbreding en intensivering
van de instroom vanuit po in
het technisch georiënteerd
vmbo;
• versterking van de uitstroom
techniek voor leerlingen pro en
vso;
• nieuwe vmbo-programma's die
aansluiten bij het DNA van
Zeeland, zoals maritieme
techniek en logistiek;
• aanpak van het tekort
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techniekdocenten en -instructeurs, o.a. door hybride opleidingen.
Als stafbureau is HvdT tevens verantwoordelijk voor de communicatie rondom het project,
alsmede de registratie van de co-financiering. Deze co-financiering is voornamelijk
gebaseerd op de activiteiten die door HvdT georganiseerd worden en waarbij scholen en
bedrijfsleven samenwerken. Deze co-financiering is ondanks de beperkende maatregelen
voor 2020 gerealiseerd, onder meer door de inzet van het deelproject Hybride
Techniekopleiders en door ondersteuning vanuit het bedrijfsleven bij de realisatie van de
LOB-filmpjes en opdrachten.
HvdT vervult voor de klankbordgroep STOZ (bestaande uit de organisaties die getekend
hebben voor de co-financiering, aangevuld met enkele andere relevante arbeidsmarktorganisaties) het secretariaat. Uiteraard heeft HvdT in deze plannen een ondersteunende,
faciliterende en adviserende rol. Tevens zorgt zij als intermediair voor de contacten tussen
het onderwijs en het bedrijfsleven.
2. Duurzame offline events HvdT (2021-2022)
Reeds in 2021 is gestart met het door de provincie Zeeland gesubsidieerde project
“verduurzaming offline events”. Dit project zal tot medio 2022 duren en speelt in op de zich
herhalende noodzaak tot afgelasting van grote fysieke evenementen als de BTZ-dagen en
Techniek Experience. Door het ontwikkelen van een online reserveringsmodule kunnen
groepen beter gespreid en gemanaged worden, waardoor mogelijke risico’s beter
beheersbaar zijn en de evenementen niet zo snel afgelast dienen te worden in geval van
beperkende omstandigheden. Uitgangspunt is dat fysieke oriëntatie op toekomstige
beroepen effectiever is dan een online variant.
3. Nieuw businessplan 2022-2025
Het bestuur heeft na ontvangst van de adviezen van de werkgroep Techniek Koepel Zeeland
besloten deze mee te nemen in een medio 2022 te realiseren businessplan voor de
beleidsperiode 2022-2025. De rapportage over de in-/externe analyse door DOON, in een
aanzet tot businessplan en transitie van HvdT, zal daarin worden meegenomen. Dit moet
leiden tot een nieuw businessplan en verwerving van draagvlak en funding onder bestaande
en nieuwe participanten. Mogelijk volgt hieruit ook een aanpassing van en aanvulling op de
activiteiten. De organisatieverandering is in het verslagjaar reeds in gang gezet met het
werven van een Programma Manager en toetreden van nieuwe bestuursleden.
4. OntdekTech Zeeland
Onderzocht wordt of het mogelijk is om in samenwerking met arbeidsmarktpartijen
(branches) en Arbeidsmarktregio Zeeland naar analogie van Noord-Limburg een project te
ontwikkelen om het voor uitkeringsgerechtigden, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
en werkenden eenvoudiger te maken om in te stromen of over te stappen naar andere
beroepssectoren (zij-instromers).

2.1.3 Strategische doelen
HvdT ontleent haar strategische doelen mede aan het Techniekpact Zeeland en het
bijbehorende activiteitenprogramma, waarbij kiezen voor, leren en werken in de techniek
centraal staan. Hierboven is reeds vermeld dat het bestuur heeft besloten de afgelopen
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businessplan periode nogmaals te verlengen en medio 2022 te komen met een nieuw
businessplan met, waar van toepassing, aangepaste strategische doelen. Dit zal de basis
vormen voor het te voeren beleid en de verbreding van de financiering door de
stakeholders.

2.1.4 Financiën
Het jaar 2021 is zowel qua activiteiten, alsook financieel, heel anders verlopen dan eind
2020 bij de vaststelling van de begroting en het activiteitenplan door AB werd gehoopt. Voor
een nog groter deel van het jaar dan in 2020 konden activiteiten en projecten niet of
nauwelijks doorgang vinden of slechts in zeer aangepaste vorm.
Dit betekende het nodige voor de uitgaven. Immers de Techniekbus reed niet of nauwelijks
en grote events als Techniek Experience, Girls Day en BTZ-dagen werden afgelast. Anderzijds
vonden, in overleg met het bestuur, verschuivingen in de begrootte uitgaven plaats.
Wat inkomsten betreft werden de meerjarige commitments van de participanten gelukkig
nagekomen, al waren de inkomsten voor niet-gesubsidieerd gebruik van de Techniekbus
uiteraard lager. Meevallers waren er in de vorm van (extra) advertentieopbrengsten vanuit
GirlsFuture (die volgens planning kon worden uitgegeven) en projectbijdragen van
verschillende (branche-)organisaties voor de aanvullende video’s van de virtuele
bedrijfsbezoeken. Deze bijdragen van bedrijven vinden overigens niet alleen “in cash”, maar
ook “in kind” plaats door middel van het leveren van ondersteuningsuren bij diverse
activiteiten van Huis van de Techniek, alsook in het kader van Sterk Techniek Onderwijs.
Vanwege het afgelasten van activiteiten in het verslagjaar, was deze bijdrage in 2021 relatief
beperkt, maar deze verkapitaliseerde inzet was in de jaren daarvoor substantieel (zie
onderstaande tabel en het verslag over onze activiteiten in hoofdstuk 4).
Gastles Bedrijfsbezoek Virt.bedr.bez.
2021
66
120
2020
72
204
96
2019
160
1224
-

BTZ
238
1840

TE
1774
3304

STEM
96
24
108

Zws.Haven Girlsday GirlsFuture
32
64
68
90
324
60

HTO
2504
1500

Totaal in
uren
Totaal in €
616
€
30.800
4742 € 237.100
8610 € 430.500

2.2 Verkapitaliseerde inzet Huis van de Techniek

De stichting heeft geen overheidssteun (NOW en TVL) hoeven aan te vragen in het kader van
de COVID-19 situatie.
Financiële middelen
In de begroting van 2022 is rekening gehouden met enkele van belang zijnde
uitgangspunten. Enerzijds is ervan uitgegaan dat de participanten positief besluiten op de
vraag of zij hun bijdrage nogmaals voor één jaar willen verlengen. Hierop zijn al enkele
positieve reacties binnengekomen. Ambitie is natuurlijk dat draagvlak ook nog verder uit te
breiden, met name onder de bedrijven. Anderzijds is rekening gehouden met de geleidelijke
opheffing van de beperkende maatregelen in de loop van de eerste helft van het jaar. Er
wordt vanuit gegaan dat de grote events doorgang zullen kunnen vinden en de
bedrijfsbezoeken en gastlessen in de loop van 2022 weer op gang zullen komen.
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2.2 Medewerkers
Stichting HvdT had in het kalenderjaar 2021 één medewerkster in dienst (mevr. A. Hazen, 0,9
fte). De directie bestond in 2021 uit 1,0 FTE (dhr. D. Schipper en dhr. J.P. Leenknegt, beide
op detacheringsbasis).
Wie
J.P. Leenknegt
D. Schipper
A. Hazen
Freelance-medewerkers
M. Fennema
Freelance-medewerkers STOZ

Functie
Directeur
Directeur
Administratie
Projectleiders HvdT
Projectmanager STOZ
Projectleiders STOZ

Aantal FTE
0,2 FTE
0,8 FTE
0,9 FTE
0,6 FTE
0,8 FTE
0,3 FTE

2.3 Medewerkers Huis van de Techniek
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3. FINANCIEEL RESUME
Het resultaat over het jaar 2021 bedroeg € 33K positief. Ten aanzien van de door het AB
vastgestelde begroting 2021 deden zich in de realisatie wijzigingen voor, zowel aan de
kosten- als batenkant en mede naar aanleiding van continuering van de COVID-19 situatie.
Deze worden ook toegelicht in de “specificatie resultaten activiteiten 2021”, die als bijlage
bij de jaarrekening is gevoegd.
Dit leidde bijvoorbeeld tot ca. € 53K minder lasten dan begroot, waarbij de meest in het oog
springende afwijkingen (positief en negatief) met name in de kosten van de activiteiten
liggen:
• minder kosten vanwege niet doorgaan van de grote fysieke events als de Techniek
Experience en de BTZ (wel deels virtueel);
• hogere algemene kosten, vanwege niet toe kunnen wijzen van kosten aan een project
of activiteit, maar ook het daarop verantwoorden van de afschrijvingskosten;
• lagere lasten Techniekbus, door niet kunnen uitvoeren van groepsvervoer en
bezoeken;
• lagere lasten Hackaton, vanwege niet kunnen realiseren van het project.
De opbrengsten in 2021 haalden niet het voor dat jaar begrootte en evenmin het in 2020
gerealiseerde niveau en waren ruim € 20K lager dan in de begroting opgenomen. Dit had
mede te maken met het verlengen van de businessplan periode, waarbij nagenoeg alle
participanten zich bereidwillig toonden de bijdrage te continueren, op enkele gemeenten na.
Voorgesteld wordt het resultaat over 2021 toe te voegen aan de overige reserves.
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4. ACTIVITEITEN 2021
Het bestuur van Huis van de Techniek heeft ervoor gekozen om over het verslagjaar 2021
een - naar verhouding met voorgaande jaren - beperkt jaarverslag te presenteren.
Vanzelfsprekend hangt dit samen met de corona-omstandigheden en -gevolgen. Maar heeft
ook te maken met het opstellen van het nieuwe Businessplan.
De Techniekcijfers (de weergaven van de deelnamecijfers aan het technisch onderwijs in
Zeeland) zullen eveneens worden gepubliceerd in het nieuwe businessplan wat - naar
verwachting - in het voorjaar van 2022 door het bestuur zal worden vastgesteld.

4.1 Activiteiten in het coronajaar 2021
Corona heeft diepe sporen nagelaten in het onderwijs. Naast de maatregelen vanuit de
landelijke overheid hebben alle scholen (besturen) aanvullende en locatie-specifieke
beleidsmaatregelen getroffen.
Deze werden niet alleen vanuit fysieke lokale omstandigheden genomen maar ook beïnvloed
door de personele omstandigheden (beschikbaarheid, ziekteverzuim etc).
Dit heeft - vanzelfsprekend - grote invloed gehad op de prioriteiten van het onderwijs en de
mogelijkheden deel te nemen aan de activiteiten en faciliteiten van Huis van de Techniek.
In het voorjaar 2021 werden de corona-maatregelen versoepeld. Enkele scholen hebben
toen direct weer de bedrijfsbezoeken op kunnen pakken. Na de zomer werden de scholen al
snel weer geconfronteerd met beperkende maatregelen, ook vanuit het bedrijfsleven. Wat
als ‘gastheer’ van deze activiteiten ook uiterst voorzicht opereert.
Bedrijfsbezoeken
Totaal aantal ritten
Totaal aantal leerlingen

2018
2019 2020 2021
311
337
58
19
10.875 11.953 2.286 603

4.1 Aantal bedrijfsbezoeken

Activiteiten
2018
Totaal aantal leerlingen po 1.697
Totaal aantal leerlingen vo 2.737
Totaal
4.434

2019
2.282
2.786
5.068

2020
329
889
1.218

2021
524
90
614

4.2 Aantal deelnemende leerlingen aan activiteiten

Hetzelfde geldt ook voor de activiteiten van Huis van de Techniek. Feitelijk hebben
uitsluitend de STEM-activiteiten doorgang kunnen vinden. Daarnaast heeft Cargill een
‘digitale Girlsday’ georganiseerd voor circa 90 leerlingen van het Lodewijkcollege.
Vanzelfsprekend heeft de uitgave van de GirlsFuture zoals gebruikelijk plaats gevonden.
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4.2 Statistieken websites
Digitale functionaliteiten
Het aantal pagina-weergaven van de verschillende websites is wel fors gestegen in dit
corona-jaar. Meerdere websites bieden mogelijkheden (lesmateriaal) om digitaal mee aan
de slag te gaan. Volgens de statistische gegevens is hier veel gebruik van gemaakt.

Website

HuisvandeTechniek.nl
Bedrijfplusschool.eu
Virtuele bedrijfsbezoeken*
Girlsfuture.nl
Minizonnebootrace.nl
Solar-olympics.nl
Zeeuwse-havens.nl
BTZ-Zeeland.nl
Techniekambassasdeurszeeland.nl
Talentinzicht.nl
Ontdekkasteel.nl
Techniek Experience

Aantal
bezoeken
2020
5.951

Unieke
bezoekers
2020
5.281

Pagina
weergaven
2020
9.950

Aantal
bezoeken
2021
8.883

Unieke
bezoekers
2021
7.096

Pagina
weergaven
2021
15.520

1.282
727
4.645
246
161
313
344
1.478

922
538
3.885
239
157
293
324
1.404

2.601
1.091
8.088
294
187
454
584
2.164

4.332
734
4.773
700
350
380
633
725

3.624
517
4.098
681
342
371
527
686

9.595
1.234
8.229
731
367
423
2.324
1.236

2.435
2.279
391

2.301
1.918
331

3.720
6.397
571

2.433
3.348
153

2.288
2.782
152

4.177
8.796
173

4.3 Statistieken websites
*online sinds eind oktober 2020

4.3 Sterk Techniek Onderwijs Zeeland
Huis van de Techniek faciliteert waar nodig zowel de
projecten van Sterk Techniek Onderwijs Zeeland als de
programmamanager. Tevens verzorgt Huis van de
Techniek de externe communicatie als de administratie
en registratie van de co-financiering.
De project-activiteiten STOZ zijn in 2021 veelal door kunnen gaan. Met uitzondering van veel
co-financieringsactiviteiten uiteraard, maar dankzij de opgebouwde ‘reserve co-financiering’
in 2020 is de schade beperkt gebleven: 43% is gerealiseerd over de projectperiode. Waarvan
de helft inmiddels is verstreken (2020 t/m 2023). Verwacht mag worden dat, indien de
‘normale onderwijsroutine’ weer terugkeert en activiteiten zoals Techniek Experience, BTZ,
cursus Hybride Techniek Opleider (HTO) en de bedrijfsbezoeken weer plaats kunnen vinden
ook voldaan zal worden aan de criteria voor de co-financiering.
Op projectgebied zijn de volgende resultaten door Huis van de Techniek gerealiseerd:
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Praktijkonderwijs - voortgezet speciaal onderwijs (Pro-VSO)
De eerste pilot voor leerlingen uit het speciaal onderwijs is succesvol van start gegaan; de
leerlingen hebben een leer-werk-plek gekregen met extra begeleiding en uitzicht op een
arbeidsovereenkomst
Betere aansluiting po-vo
In vervolg op het onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot Wetenschap &
Techniek-onderwijs in het PO (4e kwartaal 2020) zijn in samenspraak met de Coöperatie
Primair Onderwijs de volgende initiatieven genomen:
• Inrichten van een Stimuleringsfonds po-vo, hiervoor zijn 11 aanvragen gedaan en zijn
er 8 gehonoreerd.
• Ontwikkelen van een ‘toolkit’ W&T waarin leerkrachten snel en overzichtelijk
handvaten kunnen vinden voor het ontwikkelen en uitvoeren van W&T-onderwijs
(september 2021 naar alle scholen verstuurd).
• Aanbieden van een training W&T-coördinator voor po-leerkrachten in samenwerking
met de pabo van de HZ; deze training is in november van start gegaan maar moest in
verband met de corona-omstandigheden onderbroken worden.
Hybride Techniek Opleider
Ten gevolge van de corona-omstandigheden is deze cursus niet van start kunnen gaan; de
acquisitie heeft wel plaatsgevonden en verwacht wordt dat deze alsnog van start zal kunnen
gaan. De - voor het onderwijs nieuwe - rol van HTO-er kan in de nabije toekomst een
bijdrage leveren aan het terugdringen van het docententekort. Tevens zal deze rol een
belangrijke bijdrage leveren aan de overdracht van actuele kennis vanuit het bedrijfsleven
naar het reguliere onderwijs.
Keuzevak ‘Zeeuws DNA’
Op basis van een uitgebreide consultatie en inventarisatie bij vmbo-docenten heeft de
stuurgroep STOZ gekozen voor de ontwikkeling van 2 keuzevakken die specifiek raken aan
het ‘Zeeuwse DNA’. Namelijk Maritieme Techniek en Logistiek. Kort voor de zomer zijn de
blauwdrukken voor deze keuzevakken - die door alle vmbo-scholen aangeboden kunnen
worden aan hun leerlingen - vastgesteld. Deze blauwdrukken zijn opgesteld in samenspraak
met vmbo-docenten en vertegenwoordigers van bedrijven uit deze sectoren.
De laatste fase van ontwikkeling naar lesmateriaal en pilotlessen is eveneens in
samenwerking met docenten en bedrijfsleven ter hand genomen. Naar verwachting zullen in
september 2022 de eerste leerlingen deel kunnen gaan nemen aan deze keuzevakken, die
momenteel nog niet tot het Zeeuwse vmbo-aanbod behoren.
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