Blikopener-in-één-dag!
Een brede beroepsoriëntatie in korte tijd, door het Kompaan College in
Vorden en Bronkhorst in Ruurlo.
03-05-2022
Deze Blikopener-in-één-dag begint om 9.30 uur in de klas van het Kompaan College in Vorden met
het kijken naar een filmpje. Manfred Krooshof, Manufacturing Quality Engineer én coördinator
praktijkopleiden bij Bronkhorst, stelt hierin de vraag aan de leerlingen of ze mee willen denken én
nodigt hen meteen die middag een kijkje te komen nemen bij hun bedrijf.
Het bedrijf Bronkhorst ontwikkelt en maakt meet- en regelinstrumenten voor klanten voor wie het
belangrijk is om precies genoeg vloeistoffen of gassen te gebruiken.
Deze uitnodiging biedt de kans voor de leerlingen om een idee te krijgen van de diversiteit aan
beroepen bij het bedrijf. Bij een internationaal bedrijf als Bronckhorst hebben ze mensen met
verschillende vaardigheden nodig. Natuurlijk is technisch talent belangrijk, maar ook creativiteit,
inzicht in mensen en verkooptalent. Het bedrijf Bronkhorst gaf vorig jaar een gastles over hoe meeten regelinstrumenten een rol kunnen spelen bij het toepassen van groen in de school om het
binnenklimaat te verbeteren als onderdeel van een andere Blikopener. Dit jaar heeft het bedrijf zelf
een vraag aan de leerlingen: hoe kunnen onze instrumenten bijdragen aan het zuiniger omgaan met
energie op jullie school?
De rest van de ochtend verkennen de leerlingen het schoolgebouw op kansen voor zuiniger omgaan
met energie. Mogelijkheden genoeg! Als de zon in het lokaal schijnt mag de verwarming best lager
en radiatoren in de hal, zijn die eigenlijk wel nodig? Het is toch niet de bedoeling dat we daar
rondhangen, dus daar mag het best koud zijn!
Als de eerste ideeën geïnventariseerd zijn, zoeken zij nog even naar informatie op de site van
Bronkhorst. Tja, het lijkt er wel op dat de instrumenten die zij maken kunnen meten hoe het met
gassen en vloeistoffen is, maar of dat ook kan in de situatie op school…? Vanmiddag maar even
checken. Nu eerst even de focus verleggen naar de beroepsmogelijkheden.
Bronkhorst en het Educatiepunt hebben het afgelopen half jaar Beroepenkaarten ontwikkeld.
Kaarten met een korte beschrijving van medewerkers over wat hun functie inhoudt, met wie ze
contact hebben voor hun werkzaamheden, wat ze leuk vinden aan het werken bij Bronkhorst, maar
ook wat ze graag doen in hun vrijetijd en hoe ze bij Bronkhorst terecht zijn gekomen. Het zijn
persoonlijke portretten waar de leerlingen zich makkelijk in kunnen herkennen.
Aan de hand van de kaarten kiezen de leerlingen met welke medewerker zij ‘s middags kennis
willen maken.
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Nou, genoeg voorbereid, hup, op de fiets naar Ruurlo! Keurig op tijd geniet de groep van hun
broodjes op het groene terrein rond Bronkhorst en worden ze welkom geheten door Erna
Boekelder, HR-support en samen met Manfred praktijkopleider. Zij voorzien alle gasten van een
officiële badge en vertellen kort over het bedrijf en de instrumenten die daar gemaakt worden. Op
de vraag wat de leerlingen belangrijk vinden als ze een baan zoeken, is het antwoord: “De sfeer in
het bedrijf!”. Nou, dat zit bij Bronkhorst wel goed. Als de groepjes even later rondgeleid worden
door de medewerker van hun keuze is de sfeer ontspannen en worden ze vrolijk begroet door elke
medewerker die ze onderweg tegenkomen. Naast de
algemene rondleiding nemen de medewerkers hun
groepje mee naar hun eigen werkplek. Daar horen ze
meer over het werk en de motivatie van de gekozen
medewerker. Welke opleiding heb je gedaan en wat
moet je daarvoor kunnen? Hoelang duurt die
opleiding? En wil je hier blijven werken? Er verschijnt
steeds meer verwondering en bewondering op de
gezichten van de leerlingen.

Stichting Educatiepunt • 06 262 224 78
www.educatiepunt.nl • www.facebook.com/educatiepunt/ • www.linkedin.com/company/educatiepunt

Terug in de ruimte waar de middag begon
wordt nog kort teruggekeken op de
ervaringen. Of de leerlingen later hier willen
werken? Ja hoor! Nou, daar hoeven ze niet
lang mee te wachten, ze zijn al welkom om
vakantiewerk te komen doen deze zomer of
hun stage volgend jaar hier te doen.
Hmmm… dat biedt perspectief! Er wordt
afgesloten met een kort gesprek over de
ideeën van de leerlingen voor het inzetten
van instrumenten van Bronkhorst in de
school. Bedankt medewerkers van
Bronkhorst, docenten en leerlingen voor
een dag vol vragen, antwoorden,
verwondering, bewondering, inspiratie en
de zonnebrillen die meegingen naar huis!
Het Kompaan College en Bronkhorst blijven zeker samenwerken, dat kan niet meer stuk.
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