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VOORWOORD 
 
2020 was het vijfde jaar waarin Stichting TechNet Amstel & Venen actief is in De Ronde Venen, 
Nieuwkoop, Uithoorn en Aalsmeer (sinds 2019). De stichting stelt zich ten doel om - in goede afstemming 
met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid - het leren en werken in de technische branches te 
promoten, de samenwerking te bevorderen op het gebied van technisch onderwijs, mede ten behoeve van 
voldoende aanwas van vakbekwame medewerkers in de technische branches en het verbeteren van de 
aansluiting van technisch onderwijs op de praktijk. 
 
Door de coronapandemie en sluiting van de scholen was 2020 een bijzonder jaar. Ook voor onze 
activiteiten. In overleg met de deelnemende bedrijven zijn we op zoek gegaan naar alternatieven. Want juist 
in deze tijden willen we niet verzaken. De behoefte aan goed opgeleid technisch personeel blijft nog altijd 
groot. Bovendien merken we dat onze activiteiten na een aantal jaren stevig investeren nu de vruchten 
beginnen af te werpen. In onze regio kiezen: 39% van de vmbo-beroepsgericht en 30% van de vmbo-
theoretisch opgeleide leerlingen voor MBO Techniek. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 28%. 
Daarnaast zien we een groei van het aantal leerlingen van Vakcollege Thamen dat kiest voor techniek. De 
lijn die is ingezet door de goede samenwerking met de scholen en de activiteiten die TechNet Amstel & 
Venen organiseert, willen we dus zeker voortzetten.  
 
ACTIVITEITEN 2020 

• Alternatief Techniek Driedaagse: Tech=Tof Quiz; een online quiz van 45 minuten waarin jonge 

medewerkers van veertien lokale bedrijven vertellen over technische facetten in het bedrijf. Daarbij 

stellen zij vragen om de kennis van de leerlingen te testen. In 2020 is de quiz gemaakt voor uitzending 

na opening van de scholen in 2021. 

• Alternatief Open Avond Techniek Driedaagse: Tech=Tof Thuis Quiz. Nadat de kinderen op school 

hebben deelgenomen aan de quiz worden ouders uitgedaagd om mee te doen met de Tech=Tof Thuis 

Quiz zodat ook zij kunnen zien hoe boeiend techniek is. 

• Techniekmiddagen; voor groep 7 en 8 gegeven door techniekdocenten vmbo in hun technieklokalen. 

TechNet Amstel & Venen verzorgt de communicatie en organisatie. 

• Techniekwedstrijd; voor groep 7 en 8 van de basisscholen en voor brugklassen. Deze keer geen 

vastomlijnde opdracht, maar leerlingen kiezen uit het oplossen van een van de drie verschillende 

technische problemen. Hiermee stimuleren we creativiteit, nieuwsgierigheid en autonomie. In 2020 is de 

wedstrijd ontwikkeld en aangeboden aan de scholen. A.g.v. corona is de wedstrijd verplaatst naar het 

voorjaar van 2021. 

• Workshop ‘het geheim van een goede gastles; voor bedrijven 

• Zeven technieklessen; een lespakket van zeven inspirerende technieklessen waarmee leerkrachten zelf 

technieklessen kunnen geven. In 2020 zijn de eerste lessen ontwikkeld. 

• Techniek Innovator; de nieuwe regionale ‘boven schoolse’ Techniek Innovator, een techniekdocent van 

het VeenLanden College, biedt sinds het najaar 2020 weer maatwerk ondersteuning aan basisscholen, 

passend bij de behoeften van de scholen. 

• Sterk Techniek Onderwijs Amstelland; - ook zet Stichting TechNet Amstel & Venen zich in als 

samenwerkingspartner van Sterk Techniek Onderwijs (STO) Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, De 

Ronde Venen, Ouder-Amstel en Uithoorn). STO is een programma om het vmbo-techniekonderwijs te 

vernieuwen en te versterken en de instroom te verhogen. Belangrijke doelstelling van STO is het vmbo-

onderwijs beter te laten aansluiten bij de praktijk van de bedrijven.  
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De Tech=Tof Quiz, Tech=Tof Thuis Quiz, Techniekmiddagen en Techniekwedstrijd organiseren we in 
samenwerking met Sterk Techniek Onderwijs Amstelland. 
 
Meer informatie over van onze activiteiten vindt u op www.technetamstelenvenen.nl. 
 
Naast bovengenoemde activiteiten hebben in 2020 68 technische beroepsbeoefenaren uit de regio 
meegedaan met Beroepenfeest Veen en Amstelland On Stage; een op zichzelf staand beroepenoriëntatie 
project voor vmbo-leerlingen dat niet valt onder de activiteiten van onze stichting. Op het Beroepenfeest 
gaan de leerlingen in gesprek met beroepsbeoefenaren over beroep en werkdag. Helaas werd de Doe Dag 
a.g.v. corona in 2020 geannuleerd.  
 
In 2021 wil de stichting haar jaarlijkse activiteiten continueren en de als gevolg van corona opgelopen 
achterstand inlopen. Juist in deze tijd is het van het grootste belang om te blijven investeren in de 
vakmensen van de toekomst.  
 
Onze dank gaat uit naar alle scholen, bedrijven, instanties en vrijwilligers die de activiteiten mogelijk 
gemaakt hebben. 
 
 
J. van Walraven, voorzitter Stichting TechNet Amstel & Venen 
 

 
  

http://www.technetamstelenvenen.nl/
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020   

   31-12-2020 31-12-2019 

Activa     

     

Vorderingen     

Nog te ontvangen bijdragen  27.000 6.710 

Diverse te ontvangen  - 541 

Liquide middelen  102.977 34.849 

     

     

Totaal activa   129.977 42.100 

     

     

Passiva     

     

Eigen vermogen  82.377 41.167 

     

Kortlopende schulden    

Reservering projecten  32.600 - 

Nog te betalen   15.000 933 

     

     

Totaal passiva   129.977 42.100 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020   

     

   2020 2019 

     

BATEN   133.810 121.013 

     

LASTEN     

Activiteitenkosten  63.649 81.085 

Projectbegeleiding  15.339 43.826 

Algemene kosten  13.612 13.766 

     

Totaal lasten   92.600 138.677 

     

EXPLOITATIERESULTAAT  41.210 -17.664 

     

Toelichting     

De stichting heeft geen winstoogmerk, maar streeft ernaar over de eerste 5 jaar   

een kapitaal van ongeveer éénmaal de jaarlijkse kosten op te bouwen om zo de  

continuïteit van de activiteiten - zoveel als mogelijk -  te waarborgen. 
 

 
 


