
Techneuten in de dop

Kijken op de bouwlocatie
Bijna wekelijks komt er een schoolklas op 
bezoek op één van de bouwlocaties. Er is 
een speciaal uitkijkpunt bij het aquaduct 
Westelijke invalsweg. En bij de Drachtster-
weg sta je ook met je neus boven op de 
bouw in het uitkijkpunt onder de brug.  
Bij kooppunt Werpsterhoek in aanleg klim 
je onder begeleiding op grote bulten zand. 
Ieder jaar pakt Vrij-Baan uit tijdens de Dag 
van de Bouw. Je komt dan op plaatsen 
waar je anders nooit zou komen. In 2015 is 
de Dag van de Bouw op 6 juni, dus zet ‘m 
vast in de agenda. Het is de bedoeling dat 
kinderen meer te weten komen over de 
werkzaamheden die ze zien. Zodat het hen 
inspireert om een toekomst in de techniek 
te kiezen.

Projectleiders in de klas
Vrij-Baan pakt het serieus aan. Op verzoek 
vertellen projectleiders in de klas over de 
projecten van Vrij-Baan. Projectbegeleider 
Bjorn van Straaten gaf een gastles in klas 
7/8 van de Koningin Beatrixschool. Ze 
maakten een ontwerp voor het kruispunt bij 
Goutum - Zuiderburen. Van Straaten had 
daarvoor een luchtfoto van het gebied mee-
genomen met ter hoogte van het kruispunt 
een grote lege vlek. De kinderen mochten 
naar eigen idee daar hun ontwerp intekenen. 
Ze maakten indruk, zo goed deden ze dat. 
Ze vroegen ook naar de opleiding van de 
projectbegeleider. Bjorn inspireerde hen 
door te vertellen dat als je iets doet wat je 
leuk vindt, leren leuk is. Hij hield hun voor 
dat het juist heel handig is als je eerst op 
het Kader niveau begint, zoals hij zelf deed, 
omdat je dan later precies weet hoe het in 
de praktijk werkt. Volgens de juf was Bjorn 
een voorbeeld en zorgde hij ervoor dat een 
aantal kinderen  met andere ogen naar  
het technische vak en hun eigen vervolg-
opleiding kijkt. 

Kunstwerken
Wat is een hefbrug, een aquaduct of een 
duiker? Op de Wiardaskoalle in Goutum 
kwam projectleider Drachtsterweg en om-
geving, Hans Faber in de klas zette de  
leerlingen aan het werk met een leerzaam 
spel. Technische mensen noemen een 
brug, viaduct, tunnel of aquaduct een 
kunstwerk. De leerlingen zochten de namen 

bij foto’s van kunstwerken. Veel daarvan 
komen terug in één of meerdere Vrij-Baan 
projecten. Je kijkt er toch net even anders 
naar als je weet hoe zo’n kunstwerk heet 
en hoe het werkt. 

Gastlessen
Dirk Walinga, projectleider van Prorail, 
daagde de leeringen van de St. Thomas-
school uit om een pingpongballetje zo te 
verzwaren dat het niet bleef drijven, maar 
ook niet tot de bodem zonk. Hij legde  
daarmee de link met de bouw van een 
aquaduct. Diane Prins, projectleider Valerius-
straat/Julianalaan ging met de kinderen 
van de Trilker aan de slag met een blanco 
tekening van de Valeriusstraat. Ze stelde de 
vraag: ‘hoe zouden jullie de straat inrichten’? 
Projectleider Archan Zijlstra boog zich in Te-
chum over een tekening van de nieuwe 
Overijsselselaan. Zo zien meisjes dat tech-

niek niet alleen een vak voor jongens is. 
Om dat te onderstrepen organiseerde Vrij-
Baan dit jaar voor de tweede keer de Friese 
aftrap van de Girlsday. Een landelijke dag 
in april waarop techniek bij meisjes onder 
de aandacht wordt gebracht. 

Vragen? 
Kijk op www.vrij-baan.nl of mail naar info@
vrij-baan.nl. Volg ons ook op twitter @vrijbaan 
of facebook: www.facebook.com/Leeuwarden-
VrijBaan.

Z O  M A K E N  W E  F R Y S L Â N  B E T E R  B E R E I K B A A R

In het programma Leeuwarden Vrij-Baan werken de 
gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en  
Rijkswaterstaat voor u samen aan bereikbaarheid. 
Voor nu en voor de toekomst.

Met de klas op de bouwlocatie kijken; helmen op en veiligheidshesjes aan. 

Projectleider Archan Zijlstra buigt zich met kinderen van de Bredeschool in Techum over 

een technische tekening van de Overijsselselaan. 

Tekort aan 
technici

Het probleem speelt al langer, maar 
wordt steeds nijpender door de vergrij-
zing: het tekort aan technisch personeel. 
Terwijl de werkloosheid oploopt, zitten 
technische bedrijven te springen om 
mensen, want het aantal technici dat met 
pensioen gaat, is twee keer zo groot als 
het aantal dat erbij komt. Als er niets ge-
beurt, dreigt er in 2016 een tekort van 
155.000 technici in Nederland. Er zijn 
zowel te weinig hoog opgeleiden als lager 
opgeleiden.

Een kunstwerk bouwen van papier. In de technische 

wereld heet een brug, viaduct, tunnel of aquaduct een 

kunstwerk.

Kinderen inspireren om techniek te kiezen. Dat is één subdoelstelling van Vrij-Baan.  
Er dreigt namelijk een tekort aan technische mensen en daarom zoekt Vrij-Baan samen-
werking met het onderwijs. Als één op de vier kinderen een technische opleiding kiest, 
kan het tekort worden opgelost. Daarnaast kunnen mensen die op latere leeftijd een 
technische opleiding volgen het probleem helpen oplossen. Vrij-Baan werkt samen  
met Grontmij, ROC Friese Poort, NHL Hogeschool, de Viawijzer en Bouwen aan de 
Bouw, het werkgevers initiatief om jongeren met de wereld van de bouw kennis te laten 
maken. Dagelijks fietsen kinderen langs de werkzaamheden. Toch leuk als je weet 
waarom die grote kraan er staat of wat die mensen met helmen op doen? 


