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STOkkie is in de verte te vergelijken met een 
‘Tikkie’; niet om geld betaald te krijgen, maar om 
alle activiteiten en uren van cofinanciering in één 
overzichtelijk systeem te zetten. Lieke: “Binnen STO 
West-Brabant Midden werken we samen met vijf 
vmbo-scholen. Al die scholen werken – soms al 
jaren – samen met allerlei bedrijven uit de regio. Met 
de komst van STO kunnen we al die verschillende 
lijntjes met elkaar verbinden. Aangezien we in heel 
West-Brabant in totaal vier STO-regio’s hebben, is 
het voor bedrijven heel vaak niet duidelijk wie nu 
precies van welke STO-regio is. Diezelfde bedrijven 
hebben echter wel overeenkomsten gesloten voor 
cofinanciering. Bij controle is dan vaak niet duidelijk 
hoeveel cofinanciering is gerealiseerd, omdat het niet 
goed kan worden bijgehouden. Het kost ons enorm 
veel tijd en energie om constant achter al die ‘lijstjes’ 
aan te gaan om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. 
STOkkie geeft ons veel inzicht en zorgt dat we zelf de 
regie in handen hebben.”

Hoe werkt het?
De docent geeft in een online-omgeving precies aan 
welke activiteit er is geweest (gastles, bedrijfsbezoek, 
stage, enzovoort), met welk bedrijf, hoeveel uur 

er aan besteed is en onder welk programma de 
activiteit valt. Alle docenten hebben toegang tot 
het systeem en kunnen dit vrij eenvoudig invullen. 
Zo is in één oogopslag te zien welke activiteiten er 
geweest zijn, bij welke school, met welk bedrijf en 
hoeveel uur cofinanciering dit heeft opgeleverd. “Je 
ziet ook meteen welke bedrijven actief zijn en welke 
bedrijven wat minder actief of zelfs helemaal (nog) 
niet actief zijn. Met dat laatste gegeven kunnen de 
accountmanagers dan gericht in gesprek gaan met 
zo’n bedrijf om te kijken waar eventueel de schoen 
wringt. Zelf kan ik als eindverantwoordelijke precies 
zien welke aanvragen er zijn gedaan en door wie, en 
welke zijn gematcht. Vervolgens kijk ik of voor die 
aanvragen een STOkkie is aangemaakt. Per kwartaal 
leveren we een staatje aan de bedrijven aan waarop ze 
exact kunnen zien wat zij aan cofinanciering hebben 
gerealiseerd.”

Fysiek STOkje
Het succes van STOkkie heeft ook geresulteerd in 
een fysiek STOkje dat spreekwoordelijk kan worden 
doorgegeven. Er is een aantal bezemstelen ingekocht, 
waar vmbo-leerlingen het woord STOkkie met 
een houtlaser hebben ingegraveerd. Het idee is dat 
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steeds twee mensen, eentje van een school en eentje 
van een bedrijf, zo’n stok krijgen en één dag van 
rol wisselen. Barbara Baelemans, directeur van het 
Munnikenheide College trapte dit initiatief af, samen 
met Roger van Beveren, adviseur van 21 Groep. 
Na een dagje in elkaars (werk)schoenen te hebben 
gestaan, hebben beiden het STOkje overgedragen 
aan in totaal vier andere mensen. Zo moeten de 
STOkjes een soort estafette worden van docenten en 
ondernemers die elkaars werk beter leren kennen en 
daardoor nog beter tot uitwisselingen kunnen komen.

Doorontwikkeling
STO West-Brabant Midden werkt nu een jaar met 
STOkkie en de ervaringen zijn bijzonder positief. 
Natuurlijk moeten docenten er af en toe nog wel 
even op gewezen worden dat ze het formulier 
invullen, maar dat is een kwestie van wennen, denkt 
Lieke. Wel zou ze heel graag zien dat het hele systeem 
echt helemaal digitaal wordt. “Het liefste zou ik een 
button op onze website Techniektalenten hebben 
waarachter een database zit. Daarvoor moet dan eerst 
een applicatie worden gebouwd die goed doordacht 
is. Dat is een mooie uitdaging voor het komende jaar.”
Het systeem zoals het er nu is, is één op één 
over te nemen door andere STO-regio’s. De hele 
procesbeschrijving is beschikbaar en Lieke is graag 
bereid om een en ander toe te lichten. “We hebben 
bewust ervoor gekozen om STOkkie het eerste jaar 
bij onszelf te houden, zodat we echt zeker weten 
dat het goed werkt. Voor STO Brabantse Wal zou het 
bijvoorbeeld best interessant kunnen zijn, aangezien 
zij met veel dezelfde bedrijven samenwerken als 
West-Brabant Midden.”

Naast de enorme (tijd)winst voor de regio zelf, is 
STOkkie voor de controle door de subsidieverstrekker 
van groot belang. “Niemand wil immers subsidie 
terugbetalen omdat er geen goed overzicht is van de 
cofinanciering!”, besluit Lieke.
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