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IJmuiden ■ Bij de Skills Talents
kwalificatiewedstrijden in Rijswijk
lieten Rens Cuijon, Dominique
Zwart, Siebe Lanfermeijer en Mec
van Waard afgelopen woensdag zien
wat ze waard zijn. Met een eerste
prijs in de categorie ’PIE plus’ een
plek in de landelijke finale en een
derde prijs bij het Bouw Wonen en
Interieurprofiel als resultaat. In
maart doet ook nog een delegatie
van het profiel Mobiliteit en Trans-
port een gooi naar een finaleplek.

Zelf zijn Rens Cuijon (16 jaar) en
Dominique Zwart (15) heel beschei-
den over hun eerste prijs. Beide
Haarlemmers, vierdejaars PIE-leer-
lingen van het Technisch College
Velsen, kregen de opdracht bij de be-
roepenwedstrijd in Rijswijk een
ijzeren beugel te maken waarmee
zonnepanelen kunnen worden
geinstalleerd. In maart mogen Cui-
jon en Zwart naar de finale in de
Utrechtse Jaarbeurs.

Strijd
Bij Yuverta MBO in Rijswijk gingen
de jongens de strijd aan met scholen
uit Amersfoort en Den Haag. „We
kregen een boekje met informatie
en moesten het daarmee doen. We
hebben eerst een tekening gemaakt,
waarmee we uiteindelijk aan de slag
gingen. Het was niet moeilijk om
het metaal in vorm te buigen en op
de juiste plekken de gaten te boren.
Tot slot hebben we alles netjes afge-
werkt. We zagen dat de andere scho-
len nog maar half klaar waren met
hun opdracht, dus toen wisten we
dat we goed zaten.”

Als prijs ontvingen Rens Cuijon
en Dominique Zwart aan het einde
van de dag een bescheiden beker.
„Als we de finale winnen, maken we
er zelf wel eentje. Zo’n cup met van
die grote oren”, grijnzen ze. Bij het
afreizen naar de Utrecht voor de fi-
nale zullen ze ervoor zorgen dat ze
het juiste gereedschap bij zich heb-
ben. Zwart: „Ik moest nu alles met
de hand schroeven. Dat was af en toe
flink zweten geblazen.”

PIE
PIE staat voor Produceren, Installe-
ren en Energie. Het is één van de vier
techniekprofielen waar de leerlin-
gen in IJmuiden direct vanaf de eer-
ste klas les in krijgen. Beide leerlin-
gen noemen dat een voordeel. „Bij
andere vmbo-scholen kies je pas in
de bovenbouw voor een richting en
een profiel. We zijn daarom bewust
naar deze school gegaan, want hier

werk je vier jaar lang aan technische
praktijkopdrachten. Het fijne is dat
de school kleinschalig is. En met je
diploma kun je alle kanten op.” 

In de categorie Bouw, Wonen en
Interieur (BWI) eindigden Siebe
Lanfermeier (15) en Mec van Waard
(15) op de derde plaats. Daarmee ein-
digde het avontuur voor het tweetal.
„Ik ga nog wel protest aantekenen
bij de VAR”, meldt Van Waard grap-
pend, maar strijdvaardig. „Ons tuin-
krukje was veel verder klaar dan die
van de andere teams.” 

Siebe legt de opdracht uit: „We
moesten een tuinkrukje maken met
een bovenblad van snelbeton. Waar-
om dat zo heet weet ik niet, want het
droogde absoluut niet snel genoeg.
Allemaal hadden we veel meer tijd
nodig om het af te krijgen.” Dat de
mannen niet doorgaan vinden ze
’jammer’, maar ze wensen ze Rens
Cuijon en Dominique Zwart uiter-
aard heel veel succes. Aan hun
’skills’ ligt het zeker niet. Die heb-

ben ze op school al opgedaan in de
afgelopen jaren.

Promotie
„Als school zijn we trots op al onze
leerlingen”, meldt directeur Frank
Out. „En op onze medewerkers die
hun vakkennis en liefde voor tech-

niek overdragen. Er is een enorme
behoefte aan technische vakmensen
en werknemers staan te springen
om goed personeel. Daar zijn we ons
zeer van bewust. Er wordt op veel
vlakken aan promotie van techniek-
onderwijs gedaan. Een mooi voor-
beeld daarvan is STO (Sterk Tech-

niekonderwijs), waarbij bedrijfsle-
ven en onderwijs nauw samenwer-
ken. Met de mbo-collega’s van het
Nova College hebben we afspraken
gemaakt over verkorte leerroutes
binnen autotechniek en electrotech-
niek, waarmee behoorlijke leer-
winst behaald kan worden.”

REPORTAGE Technisch en Maritiem College scoort in landelijke wedstrijd

Techniektalenten naar
finale Skills Talents
Techniek heeft de toe-
komst, jong geleerd is
oud gedaan, vakman-
schap is meesterschap.
Wat betreft het Tech-
nisch en Maritiem Colle-
ge in IJmuiden zijn al
deze clichés waar.
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❜❜Als we winnen
maken we zelf

een grote beker,
zo’n cup met

grote oren
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