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Iedereen BLIJ met techniekidee

Wat je toekomst
is, daar kom je
alleen achter als
je het ervaart.

Wilfried Baur

“

door Nick Bruls

L

Een vak leer je niet in
de schoolbanken, maar
in de keiharde praktijk.

Met die gedachte heeft
Wilfried Baur uit

Wijnandsrade LOVB
opgezet. Een proef met
tien leerlingen die drie

dagen volop mee-
draaien in een

technisch bedrijf is
volgens de bedenker

alvast geslaagd.

L OVB. Het is de niet zo
spannende naam van
een breed gewaardeerd
techniekonderwijspro-
ject van Wilfried Baur
uit Wijnandsrade. Leer-

lingen Onderwijs Vakgebied Be-
drijfsleven. „Om scholieren levens-
echt te laten leren.”
Tien leerlingen van het Kwadrant
in Weert - intussen hebben ze al
eindexamen gedaan - lopen over
de werkvloer van Enraf Nonius in
Echt. Het bedrijf maakt producten
voor fysiotherapeuten. Van behan-
delbanken tot revalidatieappara-
tuur. Open monden, grote ogen,
klapperende oren. In drie werkbe-
zoeken vragen de leerlingen de ves-
tigingsmanager het hemd van zijn
lijf, krijgen ze een rondleiding en -
nu komt het - werken ze ook echt
mee.
„Ze maakten deel uit van het be-
drijfsproces”, zegt Baur. „De pro-
ducten waaraan zij werkten, wor-
den ook daadwerkelijk verkocht.

Het moet dus goed gebeuren. Daar
zijn de leerlingen zich van bewust.
Zo neem je ze ook serieus.”
Serieuzer dan wanneer het een sta-
ge (vaak in verband gebracht met
koffie halen) of meeloopdag (alleen
kijken, nergens aankomen) betreft.
Met LOVB moeten techniekleerlin-
gen een indruk krijgen van het vak
waarvoor ze leren. „Een gigantisch
aantal weet niet welke kant ze uit-
gaat. Logisch, want ze weten niet
wat het aanbod is. Ik wil twee we-
relden - onderwijs en bedrijfsleven
- bij elkaar brengen.”
De tien Kwadrant-vmbo’ers zijn
onverdeeld positief over Baurs con-
cept. „Ze ervaren het bedrijfsleven,
zijn even af van het schoolse ge-
voel, hoewel er wel een heel traject
op school aan vooraf gaat. Ze ver-
diepen zich in het bedrijf en krij-
gen theorieles over de zaken die ze
in het bedrijf met eigen ogen gaan
zien. Neem wervelstroom. In de
klas laat ik zien wat dat inhoudt
aan de hand van een hellende,
niet-magnetische aluminium plaat.
Dan zet ik daar een magneetje op

en een moertje. De vraag is welk
voorwerp eerder beneden is. Dan
zul je zien dat de magneet door het
ontstaan van een wervelstroom
heel langzaam zakt. Eenzelfde sys-
teem gebruikt Enraf Nonius om
voor tegenkracht te zorgen bij reva-
lidatiefietsen.”
Eén van de tien leerlingen kwam
bij het Echtse bedrijf tot de ontdek-
king dat de bouw hem beter ligt.
Ook goed. „Prima toch, dan weet

hij dat. Die kleine onderdelen zijn
hem te fijntjes. Maar de overgeble-
ven negen weten nu wat hen te
wachten staat in het bedrijfsleven.
En omgekeerd gaat het bedrijf waar
ze drie dagen voor werkten hen
ook volgen als potentiële nieuwe
medewerker in de toekomst.”
Baur blij, leerlingen blij, Kwadrant
blij, Enraf Nonius blij, iedereen
blij. Zelfs het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid liet

Baur in een brief namens minister
Lodewijk Asscher weten hem ‘te
waarderen voor zijn betrokkenheid
bij het technisch onderwijs en zijn
specifieke inzet jongeren daartoe te
inspireren en stimuleren’.
Ook Fontys Hogescholen, waar-
voor Baur zijn LOVB uitrolde als af-
studeerscriptie, laat weten onder
de indruk te zijn. ‘Wij hopen dat
Wilfried Baur geschikte platformen
geboden zal krijgen om zijn ideeën

en ervaring verder uit te bouwen
en in praktijk te brengen. Het sluit
naadloos aan bij het recent gelan-
ceerde Techniekpact 2020.’ In die
overeenkomst staan 22 afspraken
om te zorgen voor meer technisch
geschoolde vakmensen. „Techniek
promoten. Ik denk dat LOVB een
heel sterk middel kan zijn. Er zijn
wel meer initiatieven voor buiten-
schools leren, maar LOVB is een
voorloper, omdat twaalf lessen

echt worden afgestemd op de drie
bedrijfsbezoeken.”
Na de proef met de tien leerlingen
is het voor Baur tijd om het initia-
tief verder uit te rollen. Vanuit zijn
werkverleden bij verschillende gro-
te bedrijven beschikt de leraar uit
Wijnandsrade over kennis van za-
ken en een uitgebreid netwerk aan
contacten. „Enraf Nonius, daar kan
zo weer een groep naartoe, maar
verder? Uitbreiden van LOVB kost
veel tijd, dus ik hoop op een stich-
ting die mensen kan vrijmaken om
te enthousiasmeren, contacten te
leggen, af te stemmen en lessen sa-
men te stellen. Uiteraard wil ik
graag betrokken blijven.”
Dan zou LOVB ook uitgebreid kun-
nen worden richting havo en vwo.
„Hoewel de beroepsgerichte vmbo’
ers een dankbare doelgroep is, zou
het ook op hoger niveau passen.
En in andere sectoren dan tech-
niek. Zorg of economie bijvoor-
beeld. Ik kwam toevallig op een
vmbo-school terecht”, zegt Baur.
„Maar ik weet zeker dat dit overal
kan werken.”
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Wilfried Baur laat met zijn project LOVB scholieren aan den lijve ondervinden wat een vak in de techniek inhoudt.  foto Franco Gori


