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Jongeren vloggen over techniek
FRANK JEURING

Tweehonderd jongeren
moeten dit schooljaar kennismaken met de techniekwereld in Emmen en een soort vloggende ambassadeurs zijn. Dat is althans het
doel van de Vlogbattle.

EMMEN

Het nieuwe project gaat dit schooljaar van start. Jongeren in de leeftijd
van 10 tot 17 jaar uit de regio Emmen
kunnen zich ervoor opgeven. De bedoeling is dat zij iedere zes weken
een video maken aan de hand van
vier thema’s die met techniek te maken hebben. De filmpjes zijn straks
te zien op de website van de Vlogbattle. De beste vloggers kunnen

De beste vloggers
kunnen prijzen
winnen zoals een
MacBook of iPhone
prijzen winnen zoals een MacBook
of iPhone.
,,Bij de traditionele programma’s
die jongeren bij techniek willen betrekken, moeten ze vaak naar een
evenement in een school. Vaak trekt
dat jongeren aan die al geïnteresseerd zijn. De Vlogbattle is heel
breed opgezet. Het laat jongeren op
een eigentijdse manier kennisma-

ken met techniek’’, vertelt oud-wethouder Ton Sleeking, die namens
Vierkant voor Werk bij het project
betrokken is.
De eerste aanzet van dit initiatief
is gegeven tijdens een techniekevenement eerder dit jaar in Emmen.
Daar raakten het Drenthe College en
installatiegroep Harwig met elkaar
aan de praat over het tekort aan
techniekleerlingen en technisch geschoold personeel. Om jongeren op
een laagdrempelige manier toch
kennis te laten maken met techniek,
is uiteindelijk de Vlogbattle bedacht.
De gemeente Emmen financiert
het project grotendeels. Zo’n dertig
bedrijven uit Emmen en omgeving
sponsoren het project en openen

hun deuren voor de jeugdige videomakers. Die kunnen bij deze bedrijven hun vlogs opnemen voor de
wedstrijd.
De Vlogbattle gaat woensdag 27
september van start in het Atlas
Theater. Daar verzorgt StukTV, met
anderhalf miljoen abonnees op Youtube, de aftrap van het evenement.
Ahmed Al Rizk, Hugo Raukema en
Sophie van Rossum, allen vloggers
uit Emmen en omstreken, begeleiden de deelnemende jongeren tijdens het maken van de vlogs. Dit
trio zit ook in de jury die uiteindelijk
beoordeelt wat de beste video’s zijn.
De organisatie van de Vlogbattle
hoopt dat zo’n tweehonderd jongeren zich aanmelden voor het project.

