
Roel en Mike, en ook de andere standhouders, hadden niet 
te klagen over belangstelling. Er waren meer dan duizend 
bezoekers. Is er sprake van een kentering? “Misschien 
wel”, antwoordt Roel, “want je merkt dat techniek weer 
leuk en belangrijk wordt gevonden. Wat meespeelt, is dat 
er veel werkgelegenheid is én er goed betaald wordt. Het 
duurt alleen nog even voordat de bezoekers van de tech-
niekdag zich op de arbeidsmarkt melden.” 
Mike en Roel wijzen erop dat de behoefte aan technisch 
personeel heel breed is. Er zijn mensen nodig die tech-
nische oplossingen bedenken en mensen die ze uitvoeren. 
Candea probeert in beide behoeften te voorzien. Mike: “In 
het technasium werken havo- en vwo-leerlingen project-
matig aan technische vraagstukken. Bètaleerlingen vinden 
dat geweldig. Ze stromen door naar studies als technische 
natuurkunde, bouwkunde en medische techniek.” 
De vmbo-afdelingen van Candea doen mee met het lan-
delijke project Sterk Techniek Onderwijs. Roel: “We zien de 
regio als klaslokaal. Dus bedrijven komen naar school voor 
gastlessen en onze leerlingen krijgen les in bedrijven. Het 
mooiste voorbeeld zijn de keuzevakken nutsvoorzieningen 
en duurzame energie, waarvoor leerlingen naar onder an-
dere de bedrijfsschool van netbeheerder Alliander gaan. 
Een betere manier om jongeren in contact te brengen met 
technische beroepen is er niet. Maar het begint allemaal 
op de Liemerse techniekdag.” 
 
 

Scan de QR-code  
om de aftermovie  
van de techniekdag  
te bekijken. 

 

Nog steeds kiezen te weinig jongeren in Nederland 
voor een toekomst in de techniek. Daarom organise-
ren ondernemersvereniging Lindus en werkgevers-
organisatie VNO-NCW ieder jaar de Liemerse tech- 
niekdag. Natuurlijk is Candea dan van de partij,  
want techniek past bij Candea. Door het technasium 
en zeker ook door de technische keuzemodules in 
het vmbo. 
 
De Liemerse techniekdag was dit jaar op 14 mei bij Müller 
European Truck & Trailer Care in Duiven. Scholieren van 8 
tot 14 jaar waren welkom om kennis te maken met bedrij-
ven, instellingen en scholen. Installatiebedrijven en maak-
industrie, ziekenhuis Rijnstate en de Universiteit Twente; 
ze waren er allemaal. Met doe-activiteiten, zodat de kin-
deren konden ervaren hoe leuk techniek is, en profes-      
sionals die de ouders intussen voorzagen van alle infor-
matie die ze maar wensten. 
In de Candea-stand konden de jeugdige bezoekers een le-
gorobot programmeren of een brug bouwen. “Doordat 
leerlingen hen daarbij hielpen, hadden wij alle tijd om met 
de ouders te praten. Ze wilden vooral weten wat wij te bie-
den te hebben voor leerlingen met belangstelling voor 
techniek”, vertellen techniekdocent Roel van Leeuwen en 
technasiumbeheerder Mike de Beijer. 
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Het was weer enorm druk vorige week bij de 
aankomst van de examenkandidaten voor hun 
promnight. Familieleden, buren, kennissen en 
gewone belangstellenden die zich vergaapten 
aan mooie jurken, strakke pakken, bijzondere 
auto’s en andere opvallende vervoersmiddelen. 
Vmbo en mavo hielden de promnight bij Zaal 
Berentsen in Loo, havo en vwo kozen voor hun 
eigen Saturnus. 
 
Vmbo en mavo pakten, na twee jaar corona, extra uit met 
een daverende DJ-show van Qmusic, die iedereen aan het 
dansen kreeg. “Zeker voor herhaling vatbaar”, volgens me-
deorganisator Peter Derksen. Een jury van twee docentes 
koos Femke van Uem en Lucas op ten Noort tot queen en 
king van de avond. Een hele eer natuurlijk, hoewel beiden 
vinden dat veel meer stellen er fantastisch uitzagen. “Maar 
het is wel grappig dat je met z’n tweeën uit zo’n grote 
groep wordt gekozen”, zegt Lucas. 
 
STRALEND MIDDELPUNT 
Femke en Lucas (geen stelletje) kennen elkaar van de-
zelfde vriendengroep. Een oom van Femke bracht hen in 
zijn BMW naar de promnight. Femke had haar rode jurk 
speciaal voor deze avond gekocht: “Ik denk niet dat ik ‘m 
nog een keer draag, maar ik wilde er gewoon mooi uitzien. 
De aankomst was heel leuk, omdat je dan even het stra-
lende middelpunt bent. Mijn ouders waren hartstikke 
trots.” Alleen helemaal losgaan op de dansvloer bleek las-
tig in een galajurk. “En aan het einde van de avond begon-
nen mijn voeten een beetje zeer te doen. Maar het was een 

MET EEN GROTE F 
 Binnenkort verlaat weer een lichting leerlingen de 

school met een mooi diploma. Iemand vroeg me 
wat ze van Candea nog meer meenemen, behalve 
een ‘papiertje’, een hoop kennis en allerlei vaardig-
heden. Ik moest meteen denken aan de toespraak 
van een oude rector op mijn eerste school. Het 
was een prima toespraak, maar wel elk jaar pre-
cies hetzelfde. Eén van zijn zinnen was: “Wat ik 
ook hoop dat je meeneemt van deze school is een 
beetje gevoel voor stijl.” Een mooie zin, die ik zelf 
ook al jaren in mijn examentoespraakjes stop.  
Eigenlijk weet ik niet eens heel precies wat ik  
bedoel. Gevoel voor stijl heeft te maken met per-
soonlijkheid, karakter, betrouwbaarheid en wel-
levendheid. Fatsoen. Datgene wat iedereen graag 
van een ander ziet en dus ook zelf zou moeten  
nastreven. Het brengt alleen maar goede dingen. 
Fatsoen. Met een grote F.

 
 DRS. L.H.M. (LÉON) LUCAS (rector)

Wiskunde is leuker als je denkt. Wat een joekel van 
een taalfout, en dat in een publicatie van een mid-
delbare school. Maar… het is helemaal geen taal-
fout. Het is de perfecte samenvatting van deze  
In the picture. Want als je logisch nadenkt, is wis-
kunde hartstikke leuk. Dat vindt wiskundedocent 
Simone Peters, maar dat zeggen ook Hidde Assen-
dorp (1-havo/vwo) en Niels Berendsen (2-vwo). 
 
Maar eerst mag Simone Peters haar hart luchten. “In te-
levisieseries voor scholieren wordt wiskunde altijd nega-
tief neergezet. Als het over een moeilijk vak gaat, is het 
negen van de tien keer wiskunde. Logisch dat nieuwe 
leerlingen vaak als een berg tegen wiskunde op zien, ter-
wijl dat nergens voor nodig is. Dat vind ik zo jammer.” 
Zó, dat is gezegd. Tijd om reclame te maken voor wis-

in the picture

Hidde Assendorp (links) en Niels Berendsen.

WISKUNDE IS LEUKER  
ALS JE DENKT 

‘TECHNIEK WORDT      WEER BELANGRIJK     GEVONDEN’ 

kunde en wie kunnen dat beter doen dan Hidde en Niels, 
die meededen aan de Kangoeroe-wiskundewedstrijd. 
Met succes en vooral ook met heel veel plezier. Wis-
kunde is hun favoriete vak. Nou ja, na gym dan (“Ik ga 
voor de tweede plaats”, lacht Simone).  
Hidde: “De Kangoeroewedstrijd was leuk. Je kreeg dertig 
multiplechoicevragen. Sommige waren lastig, maar als 
je het echt niet wist, moest je ‘weet ik niet’ aanvinken. 
Dan kreeg je toch een punt, zodat je niet zomaar wat 
ging gokken.” Niels vult aan: “Ik heb niks overgeslagen, 
maar wel een paar keer langer nagedacht. De meeste 
vragen waren logisch te beredeneren.” 
Daarmee kaart Niels een belangrijk punt aan, want wis-
kunde is vooral een kwestie van goed nadenken. Nog-
maals Niels: “Wiskunde zit logisch in elkaar. Wat je hebt 
geleerd, kun je iedere keer weer toepassen. Er zijn geen 
rare uitzonderingen, zoals bij de talen. Als je het snapt, 
kun je verder.”  
Maar dan zegt Niels er wel iets bij: als je het snapt. Hidde 
legt uit: “Je moet de tijd nemen om goed na te denken 
en je moet je huiswerk bijhouden. Geloof me, dan is wis-
kunde echt niet moeilijk. En als je het goed bijhoudt, 
hoef je voor toetsen niet heel hard te leren. Zonder te 
stressen mooie cijfers halen, dat kan bij wiskunde.” 
Niels en Hidde hebben nog meer tips voor achtstegroe-
pers die in september naar Candea komen. Niels: “Lees 
altijd de vraag goed en maak de extra opdrachten achter 
een hoofdstuk.” De tip van Hidde: “Vind je wiskunde toch 
moeilijk, neem dan een ondersteuningsles wiskunde. 
Dan krijg je in een klein groepje extra uitleg.”  
Simone heeft het laatste woord: “Wie zegt dat wiskunde 
saai of moeilijk is, heeft niet op Candea gezeten.”  
Zo is het maar net. 

EEN MOOIE CANDEA-TRADITIE
AGENDA

V.l.n.r. Lucas op ten Noort, Femke van Uem, 
Amy Koense en Lynn van de Graaf.

9 juni Bekendmaking examenuitslag mavo/havo/ 
vwo. 14 juni Thema-avond oudervereniging ‘Qua-
litytime met een puber’ (Eltensestraat, inloop 
19.30 uur, aanvang 20.00 uur). 15 juni Bekendma-
king examenuitslag bb/kb. 17 juni Opgeven her-
examens. 20-23 juni Herexamens. 29 juni 
Ontvangst nieuwe brugklassers. Toetsweek 4 bo-
venbouw mavo/havo/vwo. 30 juni Toetsweek  
4 bovenbouw mavo/havo/vwo. Presentatie mu-
ziekleerlingen 3-mavo (Eltensestraat, 14.30 uur). 
1 juli Bekendmaking examennormen tweede tijd-
vak. Toetsweek 4 bovenbouw mavo/havo/vwo.  
4 juli Toetsweek 4 bovenbouw mavo/havo/vwo. 
Vergadering medezeggenschapsraad. 5 juli 
Toetsweek 4 bovenbouw mavo/havo/vwo. 8 juli 
Leerlingbesprekingen (leerlingen vrij m.u.v. indi- 
viduele afspraken met docenten). Summerparty 
leerjaar 1 t/m 3.

mooie happening”, aldus Femke. 
Lucas is het helemaal met haar eens: “De muziek was 
steengoed en iedereen was aan het dansen. Ik heb niet 
zulke geweldige dansmoves, maar ik doe wel mee.” Lucas 
droeg een strak pak dat hij voor de kerst al had gekocht 
met zijn opa, die zijn kleinzoon maar wat graag in het 
nieuw stak. “Ik heb mijn pak al een paar keer aan gehad 
en het zit lekker, dus ik zal het nog wel vaker dragen”, kon-
digt Lucas aan. 
Femke en Lucas gaan ervan uit dat ze geslaagd zijn. Ze kij-
ken met plezier terug op hun Candea-tijd. “Aardige docen-
ten, goed sfeertje, prima school”, vat Lucas samen. Femke 
gaat op ROC Rijn IJssel de opleiding e-commerce doen, 
Lucas internationale marketing en communicatie op het 
Astrum College. 
 
ENORM VEEL ZIN 
Met de 6-vwo’ers Amy Koense en Lynn van de Graaf praten 
we de ochtend voor hun promnight. De twee vriendinnen 
hebben er enorm veel zin in en Lynn misschien nog wel 
een beetje meer. “Ik heb twee jaar geleden zonder examen 
en zonder promnight de havo afgesloten. Dat vond ik se-
rieus jammer. Ik hoop dat iedereen vanavond in een feest-
stemming is.” 
Lynn en Amy hadden hun droomjurk snel gevonden. Lynn 
op internet – “Ik wist meteen dat ik niet verder hoefde te 
kijken” – en Amy bij een verhuurbedrijf: “Ik zag ‘m en ik 
dacht yes, dat is ‘m.” Lynn wordt, met vriendin Laura, door 
haar opa gebracht in diens Aston Martin. Amy gaat met 
haar vriend Raphael in de Porsche van haar vader.  
“Raphael heeft ook examen gedaan. Ik heb gezegd ‘we 

gaan samen’, dus hij had niet veel keus. Ik ben ontzettend 
enthousiast, want zo’n promnight is echt iets voor mij. Ra-
phael is meer van ‘ik vind het wel leuk’. Ik verwacht een 
beetje chaos als we aankomen. Ik hoop maar dat ik niet 
struikel bij het uitstappen en dat lekker swingen in mijn 
jurk lukt.” 
 
DUBBEL GEVOEL 
Amy verwacht dat ze zeker slaagt, Lynn houdt nog een 
kleine slag om de arm. Beiden hebben een dubbel gevoel 
bij het afscheid van Candea. Ze hebben een heel fijne mid-
delbareschooltijd achter de rug, maar ze zeggen er eerlijk 
bij dat ze na zes jaar (Amy) en zeven jaar (Lynn) wel toe 
zijn aan iets nieuws.  
“Corona was moeilijk, maar ik ga Candea missen, in ieder 
geval het kletsen in de tussenuren”, zegt Lynn die hoopt 
dat ze door de ‘decentrale selectie’ van tandheelkunde 
komt. Anders wordt het een studie rechtsgeleerdheid, ook 
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Amy gaat daar 
international business communication studeren. 
 
Laatste nieuws: het was een geweldig feest  
en Amy is niet gestruikeld. 


