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INTERVIEW

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn passie voor techniek. Vandaag: Toine Straatman, 
regiosecretaris Koninklijke Metaalunie Gelderland en Flevopol-
der.

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Ik ben in Arnhem opgegroeid boven een metaalwarenwinkel 
met een smederij, dus ik ken de geur van heet ijzer. Ik ben geen 
techneut, maar wel nieuwsgierig naar hoe dingen gemaakt 
worden en door wie. Vanwege mijn werk bij de Metaalunie 
kom ik veel bij MKB-metaalbedrijven. Vaak familiebedrijven, 
heel divers van aard. Daar vindt innovatie plaats in de hele 
keten, bij machinebouw of productie van onderdelen. Politi-
ci praten daar wel over, maar zijn meestal nog nooit in zo’n 
bedrijf geweest. Daarom organiseer ik bijvoorbeeld voor hen 
bedrijfsbezoeken bij een van de ruim tweeduizend metaalbe-
drijven in Gelderland.’

Het tekort aan goed opgeleide technici is groot. Hoe kijkt u 
daarnaar?
‘Er gaan veel vakmensen met pensioen. En er is te weinig 
instroom van goed opgeleide metaaltechneuten. Door digita-
lisering en automatisering wordt er slimmer en ook duurzamer 
gewerkt, daardoor ontstaan ook nieuwe functies. Opleidingen 
moeten hierin meebewegen. Via onder meer Techniekpacten, 
technieklessen en het Opleidingsbedrijf Metaal, laten we 
jeugd zien hoe geweldig het is om iets te maken. We richten 
ons daarbij ook op leerkrachten in opleiding en leerwerk-tra-
jecten voor havisten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld landbouw-
machines, dat is tegenwoordig pure high-tec. Metaal vraagt 
om mensen met kennis van nieuwe technieken.’

Waarom doet u mee aan Tech Gelderland?
‘Als voorzitter van Techniekpact Smart & Sustainable ben ik 
één van de initiators van Tech Gelderland. Er gebeurt ontzet-
tend veel in Gelderland als het om techniek gaat, daar moeten 
jonge mensen en hun ouders een beter beeld van krijgen.’

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!

colofon

Projectmanagement: Alex Dorgelo
Coördinatie communicatie: Linda van Schuijlenborgh 
Teksten:  Francien van Zetten, Ceciel Bremer 

en Huub Luijten 
Redactie: info@techgelderland.nl techgelderland.nl/werken

techgelderland.nl/kiezen

CAD-tekenaar moet creatief denken
Harvey Gies en Anne Lemstra zijn 
allebei technisch tekenaar bij JAZO 
in Zevenaar. Maar de vooropleiding 
van de twee twintigers is totaal an-
ders. ‘Dat maakt niet uit. Onze basis 
is techniek. Het gaat het erom dat je 
plezier hebt in je werk.’

Speelgoedautootjes uit elkaar halen 
en zelf weer in elkaar zetten. Voor 
Harvey Gies (21) was dat als kind heel 
normaal. Hij volgde de vmbo-kader 
beroepsopleidende leerweg (BOL) 
richting Metalektro. Daarna koos hij 
voor de mbo-opleiding Middenka-
der Engineering aan het Graafschap 
College in Doetinchem. Een hele brede 
opleiding, waarbij je kiest uit vier rich-
tingen: Industrieel Design, Werktuig-
bouwkunde, Elektro of Mechatronica. 
Harvey wilde graag CAD-tekenaar 
worden en koos voor Werktuigbouw-
kunde op niveau 4. ‘Je leert dingen te 
tekenen en daarna zelf te fabriceren. 
Dan weet je later als engineer ook 
hoe de productie verloopt’, zegt de 
Didammer. 
Arnhemmer Anne Lemstra (26) volgde 
drie jaar het technasium. Vooral het 
vak Onderzoek & Ontwerpen sprak 
hem aan. ‘Daar maakte ik kennis met 
techniek, dat vond ik superleuk.’ Anne 
rondde de havo af en nam een tussen-
jaar. Daarna volgde de hbo-opleiding 
Industrieel Product Ontwerpen (IPO) 

aan de Hogeschool van Arnhem en Nij-
megen (HAN). ‘De perfecte studie voor 
mij: een technische opleiding, maar je 
leert ook over ergonomie en materiaal-
kennis. En met veel stages.’
Anne koos na zijn IPO-diploma voor de 
zogenaamde kopopleiding, waarbij hij 
in één jaar zijn lesbevoegdheid kon ha-
len. ‘Lesgeven was leuk. In het opvoeden 
van de kinderen, wat er ook bij hoort, 
had ik geen trek’, constateert hij. 
Via een detacheringsbureau voor 
technici kwam Anne terecht bij JAZO 
in Zevenaar, specialist in  toegang en 
ventilatie van techniekruimten. Hij werkt 
er nu anderhalf jaar als engineer/CAD- 
tekenaar. ‘Ik teken puien, gevels, deuren 
en roosters, vooral voor bedrijven. Er zijn 
tal van eisen aan zo’n deur, waarmee ik 
rekening moet houden.’

Elke dag anders
Harvey deed zijn afstudeerstage voor 
zijn mbo-opleiding Werktuigbouwkun-
de bij JAZO in Zevenaar. Het beviel zo 
goed dat hij sindsdien werkt op de af-
deling Engineering als CAD-tekenaar. 
‘Dit werk is iedere dag anders.’ 
Maakt het uit welke vooropleiding je 
hebt gehad? ‘Nee’, zegt Anne stellig. 
‘Harvey heeft tijdens zijn studie meer 
kennis opgedaan van metaal. Die 
kennis doe ik hier in de praktijk op. We 
hebben allebei geleerd te tekenen. 
Dat is een belangrijke basis.’ 
Harvey: ‘Je hebt doorzettingsvermo-
gen nodig voor dit werk en creativiteit. 
Het ontwerp dat je maakt, moet goed 
zijn, anders moet de productie op-
nieuw. Heel belangrijk is dat je plezier 
hebt in je werk.’

‘Nooit zo’n grote fan van school geweest’
Volg je de opleiding Constructiewer-
ker of Monteur Mechatronica? ‘Dan 
ben je bezig met vies werk, denken 
veel moeders, maar dat is vaak 
helemaal niet zo’, zegt docent Theo 
Schraven van het Technova College. 

Het Technova College in Ede biedt 
voor de opleiding tot Constructie-
werker en Monteur Mechatronica 
uitsluitend Beroeps Begeleidende 
Leerweg(BBL)-opleidingen aan op 
zowel niveau 2 als 3. ‘Jongens die 
geïnteresseerd zijn in constructiewerk 
en mechatronica werken graag met 
hun handen en gaan liever niet naar 
school’, zegt docent Mechatronica 
Theo Schraven. ‘Ze werken drie dagen 
per week bij een bedrijf en gaan twee 
dagen naar school.’ Die schooldagen 
bestaan uit een halve dag theorie en 
een halve dag praktijk.
Bart Poppe (18): ‘Ik ben nooit zo’n gro-
te fan van school geweest. Daar was 
ik klaar mee.’ De student Constructie-
werker koos ook voor het Technova 
College vanwege de mooie appa-
ratuur waar studenten mee mogen 
werken en de prettige sfeer tijdens 

open dagen. 
Als studenten nog geen werkgever 
hebben gevonden, biedt het Technova 
College via het OpleidingsBedrijf Metaal 
(OBM) een oplossing. ‘Het OBM heeft 
contact met diverse metaalbedrijven, 
die studenten graag een BBL-opleiding 
aanbieden. In het kennismakingsge-
sprek bekijken we met de student en zijn 
ouders welk bedrijf bij hem past’, meldt 
Theo Schraven. ‘Vaak krijgen studenten 
na hun BBL een contract aangeboden 
bij hun stagebedrijf. Geweldig toch?’

Lassen, buigen, kanten en knippen
Studenten die graag met machines en 
gereedschappen werken, waarmee ze 
onderdelen voor constructies maken, 
kiezen vaak voor de opleiding Construc-
tiewerker op niveau 2 of de opleiding 
Allround Constructiewerker op niveau 
3. ‘Ze werken met metaal, aluminium of 
rvs en leren lassen, buigen, kanten en 
knippen. Het is een gespecialiseerde 
opleiding, waarmee je later als con-
structiewerker, carrosseriebouwer of 
lasser aan de slag kunt’, verklaart Theo 
Schraven.
De opleiding Monteur Mechatronica op 
niveau 2 en de opleiding Eerste Monteur 

Mechatronica op niveau 3 trekken veel 
studenten aan met technisch inzicht. 
Theo: Schraven ‘Ze leren hoe ze iets 
mechanisch, elektrisch, pneumatisch 
of hydraulisch kunnen samenstellen. 
Dit is een hele brede opleiding. Stu-
denten gaan aan de slag als machi-
nebouwer of ze werken bij bedrijven 
waar ze productiemachines onder-
houden.’ 

Techniek: onderzoekend leren
Kinderen sluiten vanaf hun negende jaar al 
een aantal beroepsvelden uit voor zichzelf, 
blijkt uit onderzoek. Dus als je ze wil enthou-
siasmeren voor techniek of technologie, moet 
je dat al vroeg doen. Hoe doe je dat in het 
basisonderwijs?

Marike van Wezenberg is regiocoördinator 
Gelderland van Jet-Net & TechNet, netwerk voor 
samenwerking tussen scholen en bedrijven in 
het basis- en voortgezet onderwijs. Met Carla 
Roos van Platform Talent voor Technologie, een 
samenwerking van de overheid en de techni-
sche sector, zet ze zich in om techniek, tech-
nologie en ICT te stimuleren in het onderwijs 
en bedrijven samen te laten werken met het 
onderwijs. Marike van Wezenberg: ‘Ons doel is 
leerlingen structureel kennis te laten maken met 
techniek, technologie en ICT.’

Onderzoekend leren
Veel basisscholen zijn bezig met onderzoekend 
leren. Carla Roos: ‘We merken vaak huiver bij 
leerkrachten als het om wetenschap en techniek 
gaat. Wat je wil, is kinderen de wereld om hen 
heen  laten ontdekken. Dat doe je met onder-
zoekend leren, dat is precies waar wetenschap 
en techniek over gaat.’ Basisscholen kunnen bij 
Marike van Wezenberg aankloppen voor hulp. 
‘Soms vragen scholen of ik een bedrijf weet 
waar ze naar toe kunnen voor een bezoek. Hoe 
gaaf is het om in de praktijk te zien hoe iets 
werkt.’
Als hulpmiddel heeft het Platform Talent voor 

Technologie een model ontwikkeld: De 7 
werelden van techniek. Carla Roos: ‘Dit model 
laat zien dat techniek overal is. Leerkrachten 
en kinderen reageren hier heel positief op.’ 
Helaas zorgt corona voor een vertraging bij 
het stimuleren van wetenschap en techniek. 
Daarom hebben Marike van Wezenberg en 
Carla Roos online workshops ontwikkeld om 
de samenwerking tussen het basisonderwijs 
en het bedrijfsleven te bevorderen. Marike van 
Wezenberg: ‘We hopen er binnenkort met een 
live-bijeenkomst een vervolg aan te geven om 
samen onderwijsactiviteiten te ontwikkelen.’ 

Meer weten? 
Kijk op www.jet-net.nl/basisschool 
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Bart Poppe. foto Technova College

Vakman weet wat hij doet
Bij metaalbedrijf Boers Techniek in Elst telt 
vakmanschap van ontwerp tot product. Wer-
ken en opleiden gaan er op een natuurlijke 
manier samen.

‘We hebben altijd één of meer stagiairs in 
huis’, meldt directeur-eigenaar Paul Boers. ‘Van 
verschillende niveaus en zowel BBL als BOL. 
Onze medewerkers zijn gewend dat er leerlin-
gen rondlopen, die ze wegwijs moeten maken 
wat betreft technische vaardigheden en veilig 
werken.’
Bij Boers Techniek werken tien mensen in een 
moderne fabriekshal. ‘Ons terrein beslaat 
machinebouw, metaalbewerking en ondersteu-
nende technische diensten’, vertelt Paul Boers. 
Dé specialiteit van Boers Techniek is het maken 
van machines voor het boren in schuim voor 
matrassen. ‘De boortechniek en de bijbeho-
rende machine hebben we zelf ontworpen’, 
zegt Paul Boers glunderend. ‘We kunnen in één 
boring wel zestig gaten tegelijk boren en voor 
elke boring kun je een patroon programmeren 
in de machine. Dat alles om een goede en com-
fortabele matras te maken. Deze boormachi-
nes bouwen we voor klanten in Mexico, India, 
Rusland en de Verenigde Staten. Hiermee zijn 
we wereldleider.’ 
‘Jonge mensen opleiden in de praktijk hoort bij 
onze benadering’, stelt Paul Boers. ‘Stagiairs 
maken bij ons kennis met verschillende technie-
ken. Een vak leer je pas door ‘meters’ te maken. 
Doen en opnieuw doen. Het vereist discipline 

en doorzettingsvermogen. Je moet weten wat 
je doet.’       

Handwerk
Stagiair Job Koopmanschap van mbo-opleidin-
gencentrum Rijn IJssel is tweedejaars student 
Werktuigbouwkunde en loopt drie maanden 
een oriënterende stage bij Boers Techniek. 
‘De begeleiding is ‘los’, dat vind ik prettig. Ik 
doe echt allerlei dingen. Pas heb ik als eigen 
projectje een karretje gebouwd. Nu ben ik 
bezig met het maken van een computerkast. 
Lekker afwisselend. Dat had ik van tevoren niet 
verwacht.’ Job werkt met machines, waarbij hij 
alles met de hand moet instellen. ‘Je moet leren 
nadenken over wat je aan het doen bent’, zegt 
Paul Boers. ‘Dat kan het best als je meteen ziet 
wat er gebeurt.’
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Job Koopmanschap. foto Huub Luijten

Anne Lemstra (rechts) en Harvey Gies (midden) . foto Gerard Burgers
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Ontdekken
Agenda

Dinsdag 9 februari ’21 &
Donderdag 11 februari ‘21

Open Dag, ROC Nijmegen
Studenten en docenten vertellen 
online over hun ervaringen, geven 
presentaties en je kunt live voorlich-
tingsrondes bijwonen van bijvoor-
beeld Metaal & Mechatronica. 
Meld je aan via: www.roc-nijmegen.nl

Tech Gelderland laat zien hoe veelzij-
dig techniek is. Vandaag zoomen we 
in op de wereld van metaalbewerking, 
constructie- en machinebouw. Hierin 
zijn veel familiebedrijven actief. Hoe-
wel de coronacrisis de omzet bij veel 
firma’s onder druk zet, blijft de vraag 
naar (mbo-geschoolde) vaklieden 
groot. Hieronder een greep uit het 
aanbod, ter illustratie.

Service Monteur,  
Jörg Machines (Dodewaard)
Storingen oplossen, machines instal-
leren en onderhoud en reparaties 
plegen aan plaatbewerkingsmachi-
nes bij klanten in Nederland, België 
en Duitsland.
Info: Reinhard Reincke, tel. 06-
52356014

CNC Verspaner,  
Intro Personeel (Kesteren)
Intro Personeel is op zoek naar een 
CNC Verspaner voor een bedrijf in 
Kesteren. Boren, frezen, kotteren, 
draaien en tappen. Je programmeert, 
bedient en onderhoudt de CNC ma-
chine.
Info: Jacob Bouwman, tel. 0184-
750742 

Leerwerk-trajecten (BBL-opleidingen, 
dus één dag in de week naar school, 
de overige vier dagen werken):

Leerling Machinebankwerker &   
Leerling Constructiewerker,  
JAZO Zevenaar
Je verricht draai- en freeswerkzaam-
heden, leert lassen en wordt opgeleid 
tot volwaardig vakman. 
Info: tel. 0316-592911

Leerling Lasser,  
Boers Techniek (Elst)
Vanwege de recente uitbreiding van 
bedrijfsactiviteiten, is het bedrijf op 
zoek naar een (leerling) lasser voor 
plaatbewerking. Graag iemand met 
ervaring, maar het kan ook om een 
leerwerktraject gaan dat opleidt 
tot technische BBL-opleiding, dus 
twee dag in de week naar school, 
de overige drie dagen werken. Een 
dezer dagen zullen er meer vacatures 
volgen, dus houd www.boerstech.nl in 
de gaten.
Info: Paul Boers, tel. 0481-351708

Vacatureladder
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