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INTERVIEW

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn/haar passie voor techniek. Vandaag: Sofie Eisenbur-
ger, programmaleider Sterk Techniekonderwijs regio Rijk van 
Nijmegen.

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘De regio Rijk van Nijmegen is een hele innovatieve regio. 
Denk aan duurzaamheid en circulariteit in de energiebran-
che, de bouw, health en high tech en logistiek. Met Sterk 
Techniekonderwijs zetten we een beweging in gang, waar-
mee we jongeren enthousiast maken voor een toekomst in 
de techniek. We richten ons onderwijs op ‘Levensecht Leren’: 
via het bedrijfsleven en tech-hotspots komen leerlingen in 
aanraking met techniek en technologie. We hanteren daarbij 
het BOEM-principe: Beleven, Ontdekken, Experimenteren en 
Maken. Leerlingen oriënteren zich en verdiepen zich in techniek 
in de tech-hotspots, zoals JuniorTechnovium, de Hubertushal 
en het Futurelab in het Mondial College in Nijmegen. Er komen 
ook tech-hotspots in Wijchen, Druten en Groesbeek. Zo zijn we 
als netwerk van bedrijven, onderwijs en lokale overheden het 
onderwijs gezamenlijk aan het vernieuwen.’

Het tekort aan goed opgeleide technici is groot. Hoe kijkt u 
daarnaar?
‘Er is op alle fronten een groot tekort aan goed opgeleide 
technici. Bij ouders en leerlingen is helaas veel onbekendheid 
over de mogelijkheden die de techniekbranche biedt. Het is 
een hypermoderne branche met veel nieuwe beroepen, zoals 
ontwerper, technisch tekenaar, programmeur en planner. Er 
blijft ook veel vraag naar vakmensen, zoals installateurs, 
timmermannen, schilders en lassers. Er zijn allerlei banen, de 
beloning is heel goed en er zijn doorgroeimogelijkheden.’

Waarom doet u mee aan Tech Gelderland?
‘We streven hetzelfde na: meer bekendheid over de mogelijk-
heden van techniek en technologie in de regio. En een goede 
aansluiting van het onderwijs op de vragen uit de regionale 
arbeidsmarkt. Het is mooi daarin samen te kunnen optrekken.’

Tech Gelderland biedt technische initiatieven in Gelderland 
een podium. We leggen de link tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. Stimuleren kinderen techniek te ontdekken. 
Bieden jongeren hulp bij studiekeuze. En informeren over 
baankansen. Het doel: dat meer mensen in de techniek en 
aan technologische vooruitgang gaan werken. Nu en in de 
toekomst.

Meer weten? www.techgelderland.nl

Wilt u aandacht voor uw tech initiatief? 
mail de redactie!
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Er is een groot tekort aan technici.
Deze week stelt Tech Gelderland
autotechniek centraal. Hieronder
enkele banen om de veelzijdigheid
van autotechniek te laten zien.

MBO-niveau:

Carrosseriebouwer,  
Falkom b.v. (Tiel)
In deze functie bouw je zelfstandig 
een takelwagen of bergingsvoertuig 
op, waarbij je ook alle hydrauliek en 
elektra onderdelen monteert.
Info: Geralda Ploeg,  
tel. 0344-621260. 

Schadecalculator / Schade Adviseur, 
Stern Schadeherstel (Bemmel)
Je kennis van autotechniek en de 
schadebranche komen goed van 
pas: je bereidt werk voor en verzorgt 
de administratie van schadedossiers
Info: Marc Persoon,  
tel. 06-83793736.

Monteur Nieuwbouw,  
Nootenboom Trailers (Wijchen)
Je monteert volgens technische teke-
ningen onderdelen van klantspecifie-
ke voertuigen.
Info: Ruben Albers,  
tel. 06-41526036.

Autotechnicus, 
Henk Scholten Volvo (Tiel)
Je zorgt ervoor dat nieuwe Volvo’s
afleveringsklaar worden gemaakt.
Tevens voor je APK-keuringen uit.
Info: Chris van Brenk,
brenk@henkscholten.nl

HBO-niveau:

Design Engineer,  
Hyster Yale (Nijmegen)
Ontwerp- en ontwikkelwerk. Denk 
aan technische CAD-modellen ver-
zorgen, Creo-modellen en detailte-
keningen maken en onderhouden, en 
ontwerpcontroles uitvoeren.
Info: Natascha Huurman,  
natascha.huurman@yacht.nl 

Mechanical Engineer,  
Defenture (Tiel)
Aan de hand van het beschikbare 
pakket van eisen, beschrijf je de 
systeemontwerpen en specificaties, 
ondersteun je de technische validatie 
van het prototype en ontwikkel je het 
ontwerp totdat het uiteindelijk wordt 
vrijgegeven voor serieproductie.
Info: Manuela l’Herminez,  
m.herminez@defenture.com  
of 06-10890922.

Aankomend Constructeur,  
CCC Projects & Engineering (Heumen)
Ben jij die aankomend creatieve con-
structeur die zich graag bezighoudt 
met verschillende opdrachten en ver-
schillende opdrachtgevers, waarbij 
je steeds opnieuw wordt uitgedaagd 
om de ideale ontwerp-oplossing te 
vinden?
Info: info@ccc-engineering.nl  
of tel. 024-3881462.

Vacatureladder
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Nieuwe opleiding autoschadeherstellers
Mbo-opleidingencentrum Rijn IJssel 
en circa veertig autoschadeherstel-
bedrijven in Gelderland zetten sa-
men de schouders onder een nieuwe 
opleiding voor autoschadeherstel-
lers. De nadruk ligt op leren in de 
praktijk in een innovatief regionaal 
opleidingscentrum. ‘Schadeherstel is 
een ambacht, waarbij steeds meer 
kennis van techniek en materialen 
komt kijken.’

Gelderse autoschadeherstelbedrijven 
en Rijn IJssel hebben de koppen bij 
elkaar gestoken om te komen tot een 
nieuwe Beroeps Begeleide Leerweg 
(BBL)-opleiding voor autoschadeher-
stellers. Er worden te weinig goede 
autoherstellers opgeleid blijkt uit 
onderzoek van brancheorganisatie 
FOCWA. ‘Leerlingen krijgen te veel 
theorie en doen te weinig praktijker-
varing op’, zegt Mathijs van Leeuwen. 
‘Schadeherstel is een ambacht, waar 
steeds meer kennis van techniek en 
nieuwe materialen komt kijken.’
Van Leeuwen is directeur van Van 
Leeuwen Autoschade in Kesteren en 
trekt samen met Jan van Boekel, direc-

teur Techniek van Rijn IJssel, de kar als 
het gaat om de nieuwe opleiding voor 
autoschadeherstellers en het regionale 
autoschadeherstelopleidingscentrum 
dat ze voor ogen hebben. ‘Dit is een 
unieke samenwerking’, benadrukt Van 
Boekel. ‘Voor het eerst werken zo’n veer-
tig schadeherstelbedrijven in de brede 
regio Gelderland samen met het onder-
wijs om op een innovatieve manier het 
tekort aan goed opgeleide autoschade-
herstellers op te lossen.’
Het bedrijfsleven heeft geconstateerd 
dat er bij de bedrijven te weinig ruimte 
is om BBL’ers op te leiden. ‘Kort door de 
bocht gezegd: je kunt niet oefenen op 
de auto van een klant’, verklaart Van 

Leeuwen. Daarom is er behoefte aan 
een up-to-date autoschadeherstelop-
leidingscentrum met moderne appa-
ratuur, materialen en actuele kennis 
voor een praktijkgerichte opleiding. 

Start september 2021
De betrokken bedrijven hebben 
toegezegd hun BBL’ers aan te melden 
voor de nieuwe opleiding. Het gaat in 
eerste instantie om zo’n vijftig leerlin-
gen die in september 2021 van start 
gaan. Dit moet de komende jaren uit-
groeien naar circa tachtig leerlingen 
per schooljaar.
De deelnemende bedrijven zijn bereid 
2.500 euro per BBL’er per jaar te 
betalen. 
Samen met Rijn IJssel worden ook 
cursussen ontwikkeld voor her- en 
bijscholing van autoschadeherstellers. 
Technologische ontwikkelingen in het 
autovak gaan snel. Denk bijvoorbeeld 
aan het Advanced Driver Assistan-
ce System (ADAS) met cruise control 
en rijstrook-assistentie en aan het 
gebruik van nieuwe, lichtere materi-
alen. Er komt ook een opleiding voor 
zij-instromers in het nieuwe oplei-
dingscentrum.

Samen blitse bolide bedenken en maken 
Leerlingen enthousiast maken voor techniek 
doe je door aan te sluiten bij hun belevings-
wereld.  Max Wagener, docent techniek op 
het Montessori College in Groesbeek, stond 
aan de basis van de Racecar Challenge: 
scholieren van vier scholen in Groesbeek 
en Nijmegen bouwen ‘zeepkisten’. Leren is 
ontdekken door dingen praktisch te doen. En 
fouten maken hoort erbij.

Het begon met de vraag van Sterk Techniek 
Onderwijs Regio Nijmegen: bedenk een project 
om meer leerlingen enthousiast te maken voor 
techniek. Max Wagener: ‘Samen zeepkisten 
bouwen. Succes verzekerd. Serieuze raceskelters 
met een stalen frame, professionele stuurin-
richting , schokdemping, schijfremmen en een 
flitsend uiterlijk natuurlijk.’ 
De leerlingen komen zo op een speelse, uit-
dagende manier in aanraking met allerlei 

technieken. Max Wagenaar: ‘Ze moeten een 
constructie en stuursysteem ontwerpen en 
maken, zagen, lassen, draaien en frezen, een 
remsysteem bedenken, schroefdraad tappen 
en snijden, slijpen, assembleren en een mooi 
afgewerkte carrosserie maken.’
Milan Janssen, vierdejaars vmbo-kader, heeft 
zijn zeepkist al af. ‘Schroefdraad tappen? Kon 
ik niet, Max deed het voor. Als het mis ging, 
begon ik opnieuw. Nu doe ik het foutloos.’ 
In samenwerking met Sam Heemskerk (ROC 
Nijmegen) en Chris de Klein (Pro College Nij-
megen) groeide het ‘zeepkistenplan’ van Max 
Wagener uit tot de Racecar Challenge. Ook 
Agora 10-15 Nijmegen/Groesbeek haakte in 
het schooljaar 2020-2021 aan bij het project 
voor leerlingen van 10 tot 18 jaar.

Ontdekkingstocht
Sam Heemskerk: ‘Zo’n zeepkistproject is een 
ontdekkingstocht voor iedereen. Op de ba-
sisschool, de middelbare school én het mbo.’ 
Danyl Arik, derdejaars op het Montessori Col-
lege: ‘Met machines werken, vind ik mooi. Het 
leukst is dat je samen goed moet nadenken 
voor je iets gaat maken. En dat het dan werkt 
zoals de bedoeling is.’    
Covid 19 gooit roet in het eten: sinds de 
tweede lockdown liggen de bouwactiviteiten 
stil, behalve op het Montessori College. Max 
Wagener: ‘Hopelijk kunnen we gauw weer 
allemaal aan de slag, zodat we de kisten 
klaar hebben voor de race op 10 en 11 juli in 
Groesbeek.’ 

techgelderland.nl/ontdekken
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Mathijs van Leeuwen (links) en Jan van Boe-
kel.  Foto: Raphaël Drent

Max Wagener (links) en Milan Janssen. 
 Foto: Huub Luijten
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E-mobilityhub versnelt energietransitie
Elke woonwijk heeft op niet al te 
lange termijn zijn eigen Energy-mo-
bilityhub, verwacht Melvin Venema. 
Via deze hub kunnen mensen niet 
alleen de accu van hun elektrische 
auto opladen, de accu kan ook elek-
triciteit leveren op momenten dat 
er veel energie wordt gebruikt. ‘Met 
deze vorm van peak-shaving versnel 
je de energietransitie.’

Tijdens zijn studie Engineering richting 
Besturingstechniek aan mbo-oplei-
dingencentrum Rijn IJssel in Arnhem, 
liep Melvin Venema (22) stage in het 
bedrijf van zijn vader. VenemaTech 
ontwikkelde in opdracht van de 
gemeente Arnhem een slimme laad-
voorziening, die gekoppeld is aan het 

trolleybusnetwerk. ‘Dat was een com-
pleet nieuwe ontwikkeling. Nergens ter 
wereld was een DC-DC-laadpunt, waar-
bij elektrische auto’s worden opgeladen 
met de remenergie van trolleybussen’, 
verklaart Melvin Venema. ‘DC staat voor 
direct current, oftewel gelijkstroom. Met 
onze oplossing is snel laden mogelijk en 
wordt de energie direct van de bovenlei-
ding gebruikt, dus zonder extra kabels 
in de grond en zonder tussenkomst van 
het energiebedrijf.’
Melvin Venema heeft inmiddels zijn 
eigen bedrijf, Venema E-mobility, waar-
mee hij innovatieve E-movilityhubs ont-
wikkelt en bouwt. Hij is betrokken bij het 
project Deel de Zon: de plaatsing van 
circa honderd V2G-laadvoorzieningen in 
wijken in Nederland en België in combi-
natie met deelauto’s. ‘Via een de accu 

van een deelauto kun je 10 kilowatt 
ontladen. Honderd laadpalen hebben 
zo een flinke impact. Dan gaat de piek 
in stroomverbruik met één megawatt 
omlaag. Met deze vorm van peak-sha-
ving versnel je de energietransitie.’

Rijn IJssel, HAN en SEECE
Na zijn mbo-opleiding, hij was inmid-
dels met zijn bedrijf gestart, volgde 
Melvin Venema een jaar de deeltijd-
cursus Duurzame Energietechniek aan 
de HAN, University of Applied Scien-
ces. ‘Ik wilde niet alleen met elektrici-
teit bezig zijn, maar ook meer weten 
van waterstof, wind- en zonne-ener-
gie, warmtepompen en welke kansen 
dat biedt.’
Venema E-mobility is inmiddels 
partner van het Sustainable Electrical 
Energy Centre of Expertise (SEECE) dat 
verbonden is aan de HAN. ‘We bieden 
studenten van mbo-opleidingen en 
de HAN de kans kennis te maken met 
de wereld van de laadtechnologie en 
we doen met enkele HAN-studenten 
onderzoek.’
Het bedrijf Venema E-mobility be-
staat uit vijftien, veelal jonge mensen. 
Melvin Venema: ‘We ontwikkelen 
nieuwe producten waarmee we de 
klimaatdoelen van 2030 en 2050 kun-
nen halen. Het is ook enorm leuk om 
producten te ontwikkelen waarmee 
je elektrische auto’s zo duurzaam en 
efficiënt mogelijk kunt gebruiken.’

Werken

Kiezen

Samenwerking: Fiat doblo op waterstof
Zomer 2021 is het waterstofvoertuig van de 
HAN klaar: een geëlektrificeerde Fiat doblo 
met een range extender, waar een brand-
stofcelsysteem op waterstof in zit. HAN- en 
Rijn IJssel-studenten werken in dit project 
nauw samen. 

‘We werken bij de HAN al enkele jaren aan 
een waterstofvoertuig in het kader van het 
Sustainable Energy & Environment SEE-project’, 
vertelt Toin Peters, projectmanager Automotive 
Research. ‘We hebben een geëlektrificeerde 
Fiat Doblo voorzien van een range extender 
met een brandstofcelsysteem op waterstof.’ 
Het was een HAN-project, zomer 2020 is 
samenwerking gezocht met ROC Rijn IJssel. 
‘Samenwerking tussen hbo en mbo sluit goed 
aan bij het denken in de markt over synergie, 
omdat het leidt tot betere resultaten.’

‘Je kunt stellen dat een hbo’er in het algemeen 
beter is in het ontwerpen van een systeem 
en het doorrekenen van een constructie. Een 
mbo’er is daarentegen beter in de praktische 
uitvoering van slijpen, boren en dingen maken’, 
constateert Toin Peters. ‘Die talenten vullen el-
kaar mooi aan, waardoor je een beter resultaat 
bereikt.’

Kinderschoenen
Het idee om samen te werken met het mbo 
leefde al langer. ‘In de praktijk staat zo’n sa-
menwerking in de kinderschoenen’, vertelt Toin 

Peters. ‘In de ontwerpfase zaten studenten van 
Rijn IJssel vaak samen met studenten van de 
HAN op het waterstoflab, kijkend naar bere-
keningen en verdelingen. We gingen elkaar 
helpen. Zo kwamen de Rijn IJssel-studenten 
bijvoorbeeld met een oplossing voor het 
chassis van de aanhanger die wij niet bedacht 
hadden.’ 
De beperkingen wegens Covid 19 spelen een 
rol. ‘Waar je elkaar normaliter ter plekke bij 
het voertuig of in het lab opzoekt, communice-
ren we nu noodgedwongen telefonisch of via 
beeldbellen’, zegt Toin Peters. ‘Dat is toch echt 
anders.’
‘Wil onze samenwerking gesmeerd lopen, dan 
moeten we ons perspectief en werktempo 
steeds goed op elkaar afstemmen. De inhou-
delijke communicatie moet glashelder zijn. 
Allemaal leerpunten voor de toekomst. Samen-
werken kan niet zonder wederzijdse betrokken-
heid, openheid en vertrouwen.’
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Studenten Rijn IJssel Foto: Huub Luijten Melvin Venema (links) met een collega in de werkplaats.   Foto: Erik van ‘t Hullenaar
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