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Nieuwsbrief januari 2022
Beste aannemers,
Het blijft tussen de Corona-perikelen door manoeuvreren, maar we blijven doorgaan met
het enthousiasmeren van jongeren voor de bouw en infra. Hierbij een greep uit de
activiteiten waar we mee bezig zijn.

Knikkerbaan challenge 'OVER DE STEIGER'
Met behulp van het Fries Bouwhuis heeft Bouwen aan
de Bouw de knikkerbaan challenge 'Over de
steiger' ontwikkeld voor leerlingen klas 1-2 van het
voortgezet onderwijs. De opdracht: maak (binnen vaste
afmetingen) een bouwwerk op schaal en bouw hier, als
het ware een steiger, een knikkerbaan omheen. De
knikker die er het langst over doet wint, én er is een prijs
voor de mooiste knikkerbaan. Inmiddels doen al meer
dan 350 leerlingen mee! Meer weten over de challenge?
Kijk bij de knikkerbaan challenge op onze website.

Oproep voor praktijkopdrachten!
Het voortgezet onderwijs gaat steeds meer aan de slag met praktijkopdrachten. Die komen
vanuit de school zelf, maar ook vanuit het bedrijfsleven! Bouwen aan de Bouw werkt hier
zoveel mogelijk aan mee, om leerlingen de Bouw of Infra te laten ervaren. Zo begeleiden
we o.a.:
leerlingen klas 2 vmbo van het Gomarus College in Drachten, die een mobiel Tiny
House bouwen (waarvoor zij nog een afgekeurde keet of onderstel zoeken! Heeft u
er één, neem contact met ons op),
leerlingen vmbo-vwo van Piter Jelles in Kollum bij het maken van een gymkast,
en maakten we met het Biosintrum in Oosterwolde een ontwerpopdracht voor
leerlingen bovenbouw vmbo-t, om een oude voetgangersbrug een nieuwe uitstraling
te geven met behulp van biobased materiaal.

Maar we zoeken meer opdrachten.
Vandaar onze oproep:
Wie heeft vanuit het eigen bedrijf een
(mogelijk) afgebakende opdracht voor
leerlingen vmbo-t of havo of vwo?
Laat het ons weten!

Subsidie voor BOL-stageplaatsen!
Erkende leerbedrijven in Fryslân die één of meer BOL-stageplaatsen voor MBO niveau 1
of 2 beschikbaar stellen, kunnen een subsidie krijgen van € 1.250,- per stageplaats. Er kan
voor maximaal 2 stageplaatsen subsidie worden aangevraagd. Meer weten? Kijk op
snn.nl/ondernemers/subsidie-bol-stages-fryslan-2021 of vraag Ellen Hoek van Bouwloket
Friesland (ellen@bouwloketfriesland.nl).

LTS 2.0
De Lagere Technische School (LTS) is terug! Met ingang van het nieuwe schooljaar
kunnen leerlingen vmbo van scholengemeenschap Anna Maria van Schuurman (AMS) in
Franeker en de Campus in St. Annaparochie al in klas 1 voor een technische leerroute
kiezen. Volgens eigen zeggen naar voorbeeld van de oude LTS, maar dan in een modern
jasje. Bouwen aan de Bouw werkt met hen samen om invulling in te geven aan het
programma. Lees meer over het initiatief in dit artikel van het AD.

Deel onze berichten!
Regelmatig plaatsen we filmpjes en berichten op social media om Bouw en Infra bij
jongeren en ouders onder de aandacht te brengen. Volg ons en deel onze berichten!
Met elkaar wordt het bereik nog veel groter.
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