Project Euregional Technology Award:
Stimuleer kiezen voor techniek in het onderwijs!
Omdat er in de toekomst veel technisch personeel nodig is, heeft stichting Stimu-leren de
Euregional Technology Award in het leven geroepen. Leerlingen van 2/3 vwo krijgen
gastlessen in techniek en gaan aan de slag om een probleem op te lossen. De bedenkers
van de beste ideeën mogen naar de finale. Vanwege het succes zijn er plannen om dit
project verder uit te rollen. Zonder co-financiering van MPlooi was het project echter een
vroege dood gestorven.
Projectleider William Buil: “De Award is een initiatief van ingenieursverenigingen in ZuidLimburg met als doel ‘meer ingenieurs voor de regio’. We richten ons op 2/3 vwo’ers. Door
hen te laten ervaren hoe leuk techniek is, stimuleren we hen om een technisch profiel te
kiezen en daarna een technische studie. De gastlessen worden in de hele Euregio gegeven en
ontwikkeld in samenwerking met Fontys. Na de les bedenken de leerlingen een technische
oplossing voor een maatschappelijk probleem. Per regio mag de klas met het beste idee naar
het finale-event. Daar strijden ze voor de Award en 1000 euro. Ook mogen de winnaars een
prototype van hun idee uitwerken.”
Meefinancieren én meedenken
William Buil: “Voor dit project hebben we de stichting Stimu-leren opgericht. We hebben
helaas geen eigen financiële middelen om op 150 scholen gastlessen te verzorgen. We
krijgen subsidie van de overheid, gemeenten en financiële bijdragen van bedrijven. Het is
echter lastig om financiële middelen voor de lange termijn te vinden. Daarom zijn we blij dat
MPlooi ons project mede financiert en vooral ook meedenkt om op lange termijn de keuze
van kinderen (en hun ouders) voor techniek te beïnvloeden. We willen dit initiatief graag
duurzaam verankeren in de maatschappij om continu technisch geschoolde jongeren op de
arbeidsmarkt te krijgen.”
Co-financiering werkt als vliegwiel
William Buil: “Er zijn plannen om dit project ook Euregionaal naar het basis- en het lager en
middelbaar beroepsonderwijs uit te rollen. Daar komt veel bij kijken, er zijn bijvoorbeeld
grote verschillen in het onderwijs in de Euregio. Het kost veel tijd, energie en geld. Voor de
financiering zijn we een INTERREG-procedure gestart. Het project groeit dus enorm. Zonder
bijdrage van MPlooi zou dit project vroegtijdig gestopt zijn. De co-financiering had ook een
vliegwielfunctie: gemeenten en andere partijen werden makkelijker over de streep
getrokken om ook bij te dragen.”

