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WAAROM DOEN JULLIE MEE AAN 
TECLAB?
Manon Pijnenburg: “Als hightech bedrijf 
zijn we continu op zoek naar vakmen-
sen met de juiste kennis, kunde en com-
petenties, die kunnen meegroeien met 
ons bedrijf en de technologie die wij in 
huis hebben. Daar is redelijk complex en 
 kostenintensief onderwijs voor nodig. 
Daarnaast zat er een gat tussen mbo en 
hbo, zowel in de vakinhoudelijke kennis als 
de manier waarop het onderwijs werd ge-
geven. Teclab is daar in gesprongen. Het 
zit tussen mbo en hbo in, een mbo4+-op-
leiding noemen we dat."

RAAKT HET BEROEPSONDERWIJS 
ACHTEROP?
“De technologie in de bedrijven gaat zo 
hard; het is voor onderwijsinstellingen 
gewoon niet bij te houden. Dat is heel 
 moeilijk qua middelen – ze hebben een 
heel ander fi nancieringsmodel – maar ook 
qua kennis.”

WAT HEEFT TECLAB TOT NU TOE 
 OPGELEVERD?
“Als je de middelen en de kennis van-
uit het bedrijfsleven gebruikt om binnen 
ons vakgebied nieuwe talentvolle jeugd 
op te leiden, dan heb je echt winst aan 
twee kanten. Zoiets was er in onze regio 

WAAR ZIT DE KRACHT VAN DEZE 
PPS? 
“Dat iedereen het nut en belang van de 
samenwerking ervaart. Het kan gebeuren 
dat een van je leerlingen bij Teclab les krijgt 
van een mooi concullega-bedrijf. Daar zou 
je heel angstig op kunnen reageren: wil ik 
hem daar wel mee in aanraking brengen? 
Maar zo redeneren we niet.”

WAT BEVEELT U ANDERE BEDRIJVEN 
AAN ALS HET GAAT OM PPS?
“Uitgaan van de kracht van samenwerking 

tussen bedrijfsleven en onderwijs. Daar-
mee brengen we de kwaliteit van het on-
derwijs naar een heel ander level. En als 
we met elkaar zorgen voor goede opleidin-
gen in de regio, plukt iedereen daar vruch-
ten van.”

TECLAB VERENIGT HET BESTE VAN 
TWEE WERELDEN?
“Ja, dat vind ik het mooie. Je combineert 
het educatief vermogen van het onderwijs 
en de kennis, kunde en middelen van de 
bedrijven. Zo versterken we elkaar.”

MANON PIJNENBURG IS HR-MANAGER VAN AAE BV, EEN GEVANCEERDE HIGHTECH MACHINEFABRIKANT     IN HELMOND.

‘WINST AAN TWEE KANTEN’

tot op  heden nog niet, tenminste niet in 
deze intensiteit. We hebben hiermee een 
 antwoord op de eagerness van jongeren 
om door te blijven leren. Het is zo belang-
rijk om aan te sluiten bij de wereld waar 
ze in terecht komen! Ook onze huidige 
 medewerkers kunnen we hierdoor op een 
hoger niveau brengen.”

HOE HOUDT U EEN ONDERWIJS-
PROGRAMMA BIJ DE TIJD?
“Door het bedrijfsleven heel veel het 
 onderwijs in te halen, met gastlessen 
of bedrijfsbezoeken. Het is toch leuk als 
een van onze leerlingen die binnen Teclab 
 verspaningstechnologie niveau 4 heeft 
 gevolgd, het jaar daarna de nieuwe lichting 
ontvangt binnen ons bedrijf? Dan heb je 
de cirkel rond.”

TECLAB IS INMIDDELS AARDIG 
 VERANKERD. 
“Ik vind het heel goed dat de bedrijven 
nu vertegenwoordigd zijn via Brainport In-
dustries. Als collectief, dus inclusief een 
heleboel bedrijven die in eerste instantie 
niks met het Teclab te maken hadden. Dat 
een collectief uit de regio zegt: wij steunen 
deze opleiding, ook fi nancieel, want het is 
voor onze regio in de totaliteit goed, dat is 
een mooie positie.”
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