
JAARVERSLAG 
2021
Net als in 2020 blijft het ook in 2021 tussen de Corona-perikelen door ma-

noeuvreren. Het is een jaar van hollen en stilstaan; van activiteiten opstar-

ten, uitvoeren, uitstellen en weer oppakken. Gelukkig is er wel weer meer 

mogelijk dan in 2020. In dit jaarverslag leest u wat we in 2021 hebben 

gedaan om jongeren bekend te maken met de wereld van de Bouw en Infra 

en hen te stimuleren voor onze sector te kiezen.



Leerlingen die nog niet voor een ver-

volgopleiding hebben gekozen, laten 

we via meeloopdagen, bedrijfs- en pro-

jectbezoeken, speeddates en praktijk-

opdrachten zien wat de Bouw en Infra 

hen te bieden heeft. Bij alles geldt dat 

de leerlingen vooral gaan ‘doen’. Zo 

krijgen zij zo een beleving bij de sector. 

Naast gastlessen en bedrijfsbezoeken 

organiseren we het volgende:

• de TechMISSion Dag. Een middag 

voor meiden bovenbouw VMBO-tl, Havo 

en VWO. Vanwege grote belangstelling 

houden we  deze 2 keer,

Basisscholen
Om zoveel mogelijk leerlingen groep 

7/8 in Friesland met de Bouw en Infra 

in aanraking te brengen, werken we 

samen met organisaties als Schoolka-

de en Jinc, maar schrijven we ook zelf 

alle basisscholen aan met het aanbod 

van een gastles, bedrijfsbezoek of 

workshop. De workshop is nieuw! Abe 

Kooistra, voorheen timmerman en leer-

ling begeleider, gaat met hout en ge-

reedschap naar de scholen toe. Na een 

korte introductie gaan de leerlingen 

aan de slag. De workshop wordt veel 

aangevraagd en wordt enorm goed 

ontvangen. Ook voor het bedrijfsbe-

zoek is veel animo. Hiervoor doen we 

een beroep op de aannemers.

Het resultaat

In totaal melden 59 scholen (1 op 5 

scholen in Friesland) met 83 groepen 

en ruim 1.600 leerlingen zich aan voor 

een activiteit. Hiervan realiseren we 

41 activiteiten en zijn we de rest (op-

nieuw) aan het inplannen.

Voortgezet onderwijs

Sterk Techniek Onderwijs 
(STO) Friesland
Vanaf januari 2020 krijgen VMBO-scho-

len in Nederland geld om aan aantrekke-

lijk, innovatief en sterk techniekonder-

wijs te werken, zodat er in de toekomst 

voldoende goed geschoolde vakmensen 

beschikbaar zijn. VMBO scholen moe-

ten hiervoor onderling, met het MBO 

en het bedrijfsleven samenwerken. In 

Friesland zijn 5 STO-regio’s gevormd. 

Bouwend Nederland afdeling Friesland 

heeft namens al haar leden elke regio 

haar medewerking toegezegd onder de 

voorwaarde dat dit via Bouwen aan de 

Bouw loopt. In 3 van de 5 regio’s zitten 

we in de stuurgroep en nemen we deel 

aan werkgroepen om de instroom in de 

techniekopleidlingen te stimuleren. In 

de praktijk blijken scholen vooral los 

van elkaar te opereren. Daarom blijven 

wij als vanouds ook met de individuele 

scholen en docenten contact houden en 

activiteiten organiseren.

• de lesbrief ‘Building Future’ voor klas 

4 Havo (m.m.v. Fries Bouwhuis). Hier 

draaien we een pilot mee en zetten het 

vervolgens bij Technasia in Friesland

uit,

• de knikkerbaan-challenge ‘Over de 

steiger’ voor onderbouw VMBO (ook 

m.m.v. Fries Bouwhuis), inclusief een 

promotie-filmpje voor docenten. De 

uitvoering is in 2022,

• leerlingen aan praktijkopdrachten 

koppelen. Zo werken leerlingen aan het 

Circulair Modulair Huis bij Bouwmen-

sen, maken ze bij Homme Siebenga 

bouwpanelen en kozijnen voor een Tiny 

Office op school, doen ze akoestisch 

onderzoek voor een zaal waar zowel 

sport als cultuur plaatsvindt en maken 

ze een ontwerp voor een opbergkast bij 

een gymlokaal.
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Het resultaat

Aanvankelijk staan 600 leerlingen VM-

BO-basis t/m VWO van 14 verschil-

lende scholen voor diverse kennisma-

kingsactiviteiten en praktijkopdrachten 

ingepland. Een deel hiervan moeten we 

echter doorschuiven naar 2022. Daar-

door doen in 2021 uiteindelijk 350 leer-

lingen aan deze activiteiten mee.

Docenten VMBO BWI (Bouwen, Wonen 

en Interieur) en MBO Bouw willen we 

nieuwe ontwikkelingen in de Bouw en 

Infra laten zien. Ook docenten Techniek 

betrekken we hierbij. Door Corona en 

achterstanden in het onderwijs, kunnen 

we hier dit jaar minder invulling aan 

geven. Wat we wel hebben gedaan?

• Docenten informeren over benodigde 

competenties in de Bouw en Infra, op-

gesteld door Bouwend Nederland.

• Docenten informeren over de On-

derwijs-inspiratie-handleiding Circular 

Skills in de Bouw, opgesteld door o.a. 

experts op het gebied van circulaire 

transitie, circulair onderwijs en circulair 

bouwen.

Professionaliseren 
docenten



• I.s.m. Knooppunt Heerenveen een 

digitaal bedrijfsbezoek bij Van Wijnen 

faciliteren.

• I.s.m. Van Wijnen en BuilinG in Gro-

ningen een dag organiseren over inno-

vaties in de Bouw. Datum: 2 december. 

Dit bezoek is uitgesteld.

• Een overleg opstarten tussen docen-

ten BWI van CSG Bogerman en het 

Marne college met Friese Poort Bouw 

over het verbeteren van de doorlopen-

de leerlijn VMBO-MBO. De vervolgstap-

pen zijn uitgesteld naar 2022. 

PR en communicatie
Behalve via kennismakingsactiviteiten op school, brengen we de Bouw en Infra ook op andere manieren onder de aandacht. 

• We laten 40 bouwhekdoeken maken met als tekst ‘Zoek je 

een vervolgopleiding? Pak je kansen in de Bouw en Infra’. 

Deze willen we bij bouwplaatsen op zichtlocaties ophangen 

en roepen de aannemers hiertoe op. 24 aannemers geven 

gehoor aan de oproep en zo komen de bouwhekdoeken door 

heel Friesland te hangen.

• We maken een zomerbouwboek voor kinderen van 10-13 

jaar met allerlei ‘bouwopdrachten’ om in de zomervakantie 

te doen. Via social media geven we hier bekendheid aan.

• Alle decanen in Friesland (94) sturen we meerdere exem-

plaren van het magazine ‘Toekomstmogelijkheden in de 

Bouw en Infra’. In de begeleidende brief wijzen we hen bo-

vendien op onze site, filmpjes en activiteiten.

• We maken een flyer voor de ouders van basisschoolkin-

deren die de workshop ‘Bouw je eigen insectenhotel’ doen.

• We informeren de aannemers over de activiteiten van Bou-

wen aan de Bouw via nieuwsbrieven

• We sturen een persbericht naar kranten over de relatief 

hoge instroom in de bouwopleidingen in Friesland.

• We plaatsen een artikel over de activiteiten van Bouwen 

aan de Bouw in Ondernemend Friesland.

• We werken mee aan Techniek Tastbaar, een technisch 

doe-evenement voor jongeren van 10-15 jaar en hun ou-

ders. In Friesland stonden er in 2021 4 evenementen inge-

pland. Deze zijn allemaal naar 2022 verschoven.

• We laten 4 korte filmpjes ‘De Bouw en ik’ ma-

ken, waarin jongeren in de Bouw hun persoonlijke 

verhaal over hun keuze voor de Bouw vertellen. 

De filmpjes zijn op ons Youtube kanaal De Bouw 

Iets Voor Jou te vinden. Via Facebook en Insta-

gram brengen we deze onder de aandacht.

• In samenwerking met Bouwloket Friesland in-

terviewen we 10 jongeren in de Bouw over hun 

werk, schrijven hier een kort, pakkend stukje 

over en plaatsen dit met foto’s op Facebook en 

Instagram.

De Bouw iets voor jou

@debouwisietsvoorjou 

Volg ons op social media:

De Bouw iets voor jou

De Bouw iets voor jou?

Social media en filmpjes
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Mogelijk gemaakt door

Bouwen aan de Bouw wordt mogelijk gemaakt door de stichting Samenwerkende Bouwbedrijven Friesland, 

Bouwend Nederland afdeling Friesland en Bouwend Nederland Noord.
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Organisatie
Stuurgroep

• C. Udinga (voorzitter)

• O.A. Koopmans, Bouwmensen-fnz 

• K. Jelsma, Bouwend Friesland

• H. van der Galiën, Bouwend Friesland - Infra

•  P. Brander, Jong Bouwend Nederland

• J. Feenstra, SBF

• K. Vianen, Bouwend Nederland Noord

• M. Eerligh, Bouwmensen-fnz 

Begeleidingsgroep

• De heer K. Vianen, Bouwend Nederland Noord

• de heer M. Eerligh, Bouwmensen-fnz 

Uitvoering en projectmanagement

De Groot, samenwerking bedrijven-onderwijs

Foarryp 5, 8857 RE  Wijnaldum

T. 06-13 68 65 46

E. info@debouwietsvoorjou.nl 

www.debouwietsvoorjou.nl


