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Elektrotechniek: meteen resultaat

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

Nieuwe dingen ontdekken, kan op elk
moment. Daarom stimuleert Sterk Techniek
Onderwijs (STO) Nijmegen de samenwerking
tussen scholen en bedrijven. Zo vonden het
Maaswaal College Wijchen afdeling vmbo
en elektrotechnisch bedrijf Modderkolk elkaar in het Impulsproject Leren in bedrijf.
Vmbo-leerlingen van het Maaswaal College,
locatie Oosterweg in Wijchen, verdiepen zich
tien weken in een keuzevak. Zo kunnen ze ‘in de
praktijk te snuffelen aan een vakgebied’, meldt
Marloes van Esch. Ze is docent Dienstverlening
& Producten en begeleidt de leerlingen van
groep 4 kader bij de keuzevakken. De lessen
worden deels op school en deels op de werkvloer gegeven.
Via een masterclass voor leerlingen georganiseerd door de Lionsclub en Sterk Techniekon-
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Tech Ambassadeur
Mark Spijker
Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen over zijn passie voor techniek. Vandaag: Mark Spijker,
directeur INNOVATE.
Leerlingen aan het werk.

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Na mijn studie bedrijfskunde en marketing in Nijmegen, werd
ik trainee bij de provincie Gelderland. Daar ben ik in de technologie-innovatiehoek terechtgekomen. Voor de provincie heb ik
de eerste overheidshackathon van Nederland georganiseerd,
een groot succes. Daarna heb ik evenementen georganiseerd
om te laten zien hoeveel kansen technologie biedt. Innovatie is
zelfs noodzaak geworden. Willen we de klimaatcrisis oplossen, dan moeten we ons als samenleving aanpassen. Daar
komt altijd techniek bij kijken. Denk ook aan het exoskelet,
dat mensen weer laat lopen, of aan waterstoftechnologie en
andere duurzame innovaties. Technologie biedt de beste kans
om onze kwaliteit van leven te behouden.’
Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Te weinig jonge mensen kiezen voor techniek. We moeten
kinderen meer laten maken. INNOVATE organiseert een
basisschoolchallenge, waarbij we scholieren uitdagen kunst,
wetenschap en techniek te combineren met als thema ‘planten
en muziek’. Vijftien basisscholen in de regio Arnhem Nijmegen
doen mee. Bojan Slat, is een van mijn voorbeelden. Hij studeerde aan de TU Delft en kreeg het idee plastic uit de oceanen
te halen. Hij doet dit nu met zijn bedrijf The Ocean Clean-up
op meerdere plekken ter wereld. Ik ben ervan overtuigd dat er
op het mbo, hbo en de universiteit veel meer Bojans zitten met
geniale ideeën. Daarom gaat INNOVATE dit jaar op zoek naar
de innovatiefste student van Nederland.’
Waarom doet u mee met Tech Gelderland?
‘Allereerst onderstrepen we het belang van techniek, technologie en innovaties. Techniek en innovatie moeten meer aandacht krijgen in het onderwijs. Tech Gelderland en INNOVATE
strijden daarmee voor dezelfde zaak.’
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derwijs regio Nijmegen kwam elektrotechnisch
bedrijf Modderkolk in contact met het Maaswaal College. Peter van Ewijk, stagebegeleider
en praktijkondersteuner bij Modderkolk: ‘Wij
zijn altijd op zoek naar jonge mensen met
interesse en gevoel voor techniek, want er zijn
grote tekorten aan vakmensen. Twee leerlingen
van deze groep denken er serieus over om na
hun diploma hun opleiding bij ons voort te
zetten.’
Als erkend leerbedrijf met een eigen bedrijfsschool leidt Modderkolk al jaren mbo’ers en
hbo’ers op. Elke woensdag volgen de vmbo-
leerlingen een halve dag praktijkles. ‘Welke
tang gebruik je waarvoor? Hoe werkt een
schakeling voor licht?’, schetst Peter van Ewijk.
‘Allemaal werkjes, waarbij ze meteen resultaat
zien. Werkt het of niet?’
De vmbo’ers vinden het prachtig en werken
heel geconcentreerd, meldt Joop Versluijs,
leidinggevend monteur en praktijkdocent bij
Modderkolk. ‘Het zijn leerlingen, die echt met
hun handen willen werken. Als ik het doe dan
snap ik het, zei er eentje.’
En toen gingen de deuren bij Modderkolk op
slot door Covid 19. ‘We hopen dit voorjaar weer
op te starten’, zegt docent Marloes van Esch.
De vmbo’ers behalen een VCA-diploma Veilig
en gezond werken en krijgen het certificaat van
cursus. ‘Leren in bedrijf is een gouden greep. In
september start een volgende groep leerlingen
bij Modderkolk.’ Peter van Ewijk: ‘Het project
kan een kweekvijver worden voor bedrijven.’
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Installatie- en constructietechniek: ‘Dit vak ligt mij wel’
ROC Nijmegen biedt zeven entreeopleidingen aan voor jongeren die om
welke reden dan ook geen middelbareschooldiploma hebben. Shivan
Ramsoedjas is een van hen, hij volgt
de opleiding Assistent installatie- en
constructietechniek.
Elke maandag kijkt Shivan Ramsoedjas (20) uit naar het einde van de
week, naar zijn stage bij Totaalinstallateur Herestein in Arnhem. ‘Daar leer
ik meer dan op school’, lacht hij. ‘Ik
kan wel lezen over het vak, maar als
je ermee bezig bent en zelf dingen

ontdekt, leer je meer.’ Elke donderdag
en vrijdag gaat Shivan Ramsoedjas mee
met een monteur van Herestein en mag
hij zelf cv-ketels, radiatoren en boilers
installeren. ‘Het werk is niet moeilijk; ik
begin nu veel dingen te leren en merk
dat het best logisch is.’
De Arnhemmer geniet ervan om met zijn
handen te werken. Tijdens zijn stage
bij Herestein heeft Shivan Ramsoedjas
een werkplek aangeboden gekregen,
waardoor hij zijn beroepsopleidende
leerweg(BOL)-opleiding direct kon omzetten naar een beroepsbegeleidende
leerweg(BBL)-opleiding. Daar is hij su-

Bennie Burgers (rechts) en Shivan Ramsoedjas.
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perblij mee. ‘Dit vak ligt mij wel’, klinkt
het zelfverzekerd. ‘In ieder geval wil ik
doorleren tot en met niveau 3.’
Zijn docent en stagebegeleider Tom
Eveleens van ROC Nijmegen is blij met
de ontwikkeling van Shivan Ramsoedjas. ‘Hij heeft zelf een stageplek bij
Herestein geregeld en nu een werkplek gekregen. Als BBL’er werkt hij
vier dagen en gaat hij één dag naar
school. Die tussentijdse overstap is
mogelijk, omdat we echt onderwijs op
maat willen bieden.’
Tom Eveleens: ‘De entreeopleiding
mag je in één jaar doen, maar het
mag ook in een half jaar of in anderhalf jaar. Met het diploma op zak heb
je toegang tot alle mbo-opleidingen
op niveau 2. We zien onze studenten
groeien tijdens de opleiding, ze zijn
gemotiveerd om kansen te pakken.’
Shivan Ramsoedjas pakt zijn kansen
bij Herestein. Dat ziet eigenaar Bennie
Burgers ook. ‘Hij werkt goed en is
eager. Shivan durft vragen te stellen
als hij iets niet begrijpt.’ De Arnhemse
ondernemer onderhoudt met zijn team
zo’n 50.000 woningen voor vooral
woningcorporaties en heeft het hele
jaar door stagiairs aan het werk. Hij
ziet grote verschillen. ‘Het vak van
installateur is intensief werk. Soms sta
je op het dak, soms werk je onder de
grond. Daar moet je tegen kunnen,
dat hoort erbij.’
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Verkorte leerweg: sneller technici opleiden
Marius Peters is sinds begin dit jaar projectleider Energietransitie bij het Technova
College in Ede. Hij heeft twee taken: de
bestaande mbo-opleidingen Installatietechniek vernieuwen en de zogenoemde derde
leerweg opzetten. ‘Daarmee kunnen we de
toestroom van technici op de arbeidsmarkt
versnellen.’
Slimme meters, laadpalen, thuisbatterijen en
zonnepanelen. De studenten Monteur Elektrotechnische Installaties Woning en Utiliteit op
mbo-niveau 2 en 3 van het Technova College
hebben er ongetwijfeld wel eens van gehoord,
maar hebben er zelf nog nooit mee gewerkt.
Daar komt nog voor deze zomer verandering in
met de verplichte module Energietransitie.
‘Vanuit het regionale bedrijfsleven krijgen
we slimme meters, een woonaansluiting en
prefab-meterkasten en twee complete sets
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Marius Peters, projectleider Energietransitie.
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zonnepanelen, waar onze studenten mee mogen werken. Moderne materialen om ze voor te
bereiden op een loopbaan in de energiesector’,
zegt Marius Peters.
De projectleider energietransitie is blij dat
lokale bedrijven helpen bij de ontwikkeling
van de bestaande opleidingen. ‘Dankzij deze
materialen kunnen we onze studenten laten
zien hoe alles werkt. Dat weten wij als docenten ook nog niet precies. Met gastlessen van
medewerkers uit het bedrijfsleven en bedrijfsbezoeken komt dat zeker goed.’
Naast studenten stimuleert het Technova College ook werknemers te kiezen voor een baan
in de energiesector. Marius Peters: ‘We zijn
bezig met de ontwikkeling van de zogeheten
derde leerweg voor de opleiding Installatietechniek. Daarbij geldt geen urennorm en kun
je zelf bepalen waar en wanneer je studeert.
Dat is bedacht voor mensen die al werk hebben en zich willen omscholen, de zij-instromers.’
Het is voor vakmensen ook mogelijk deelcertificaten te behalen. Marius Peters: ‘Stel je bent
zonnepanelenmonteur en je wil je laten omscholen naar monteur slimme meters. Dan hoef
je natuurlijk niet nog een opleiding elektrotechniek te volgen, dan volg je een aantal modules
waar je certificaten voor kunt behalen.’
De derde leerweg komt vanaf komend schooljaar beschikbaar en daar is Marius Peters blij
mee. ‘Bedrijven in de energiesector zitten te
springen om personeel. Met deze verkorte leerweg versnellen we de toestroom van technici
op de arbeidsmarkt.’
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Slimme combinatie van elektrotechniek en bouw
Ramon Jaspers en Remco Rengers
maakten bewust de keuze om ieder
hun eigen bedrijf te beginnen. Hun
kracht ligt in samenwerking en
de vaktechnische combinatie van
elektrotechniek en bouw. Ze bedenken duurzame oplossingen voor hun
klanten.
Ze volgden allebei hun opleiding bij
ROC Nijmegen. Ramon Jaspers deed
Elektrotechniek, Remco Rengers studeerde Bouw & Afbouw. ‘We werkten
aan dezelfde projecten’, zegt Ramon
Japers. ‘Zo hebben we elkaar ontmoet.’
Ongeveer drie jaar geleden begonnen
Ramon Jaspers en Remco Rengers
ieder hun eigen montagebedrijf. ‘Het
idee om een eigen bedrijf te starten, is
langzaam gerijpt’, vertelt Remco Rengers. ‘Door samen te werken vormen
we een team dat op veel terreinen uit
de voeten kan.’
Ramon Jaspers: ‘In mijn woonplaats
Heumen startte een groot zonnepanelenproject. Een fantastische kans, die
we gegrepen hebben.’ Remco Rengers
vervolgt: ‘Volta Solar, voert het project
uit en zocht er lokale partners bij. Het
is één van de grootste spelers op het

gebied van zonne-energie in Nederland
en België. Zo maakten we een vliegende
start in de markt voor zonnepanelen.’
‘Zonnepanelen leveren structureel werk
op’, schetst Ramon Jaspers. ‘Voor het
project in Heumen plaatsen we de
panelen en doen we onderhoud en
garantie. Ook buiten het project adviseren we mensen over het type en aantal
panelen, we plaatsen de panelen, pas-

Ramon Jaspers (voorgrond) en Remco Rengers.
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sen meetkasten aan en monitoren op
afstand storingen.’
‘Bij steeds meer mensen plaatsen we
ook airconditioning, vaak in combinatie met zonnepanelen, die de energie
opwekken. Warmtepompen installeren we ook, dat is voor ons een kleine
markt. De groei zit voor ons in isolatie
van daken, gevels, vloeren en glas in
bestaande bouw.’
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Tech Gelderland laat zien hoe veelzijdig techniek is, en dat technologie
overal is. Vandaag zoomen we in op
installatietechniek: werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. Het kan gaan om installaties
voor centrale verwarming, vloerverwarming, gas, water en sanitair. Maar
bijvoorbeeld ook om installaties die
verband houden met de energietransitie: slimme meters, laadpalen en
zonnepanelen. Denk ook aan klimaatinstallaties in grote gebouwen,
industriële automatisering, beveiligingssystemen, en infrastructurele
installaties zoals verkeerslichten en
speciale verlichting. Het aantal studies, leerwerktrajecten en banen in de
installatietechniek groeit razendsnel.
De vraag naar technici is enorm.
Hieronder een greep uit het aanbod,
ter illustratie.
MBO-niveau:
Installatiemonteur, Hoppenbrouwers
Hoppenbrouwers Techniek heeft veel
verschillende vacatures. Bijvoorbeeld
een baan waarbij je als monteur voor
de aanleg van sprinklerinstallaties
zorgt. Of je onderhoudt zelfstandig
brandbeveiligingsinstallaties. Wat
ook kan is dat je een productielijn
onderhoudt die elke dag vele tonnen
friet produceert voor een frietfabriek.
Of een waterwinningsinstallatie voor
een drinkwaterbedrijf die zorgt dat
er altijd water uit de kraan komt. De
diversiteit aan installaties en projectlocaties maakt het werk van een
installatiemonteur zeer afwisselend.
www.hoppenbrouwerstechniek.nl
Chef Monteur, Kropman (Nijmegen)
Je hebt contact met opdrachtgevers,
je coördineert de werkzaamheden en
bovenal motiveer je de monteurs in je
team om projecten succesvol te laten
verlopen. Onderhoud en services
zorgen voor een duurzaam gebruik
van installaties. Kropman ontwikkelt
geïntegreerde systemen. Zo ontstaan
duurzame bedrijventerreinen en
integraal parkmanagement. Bestuur,
beheer, toezicht, onderhoud, beveiliging en bewaking van bedrijvenparken, alles in één hand.
www.werkenbijkropman.nl
Servicemonteur, Modderkolk
Wil jij verantwoordelijk zijn voor het
aanleggen, inbedrijfstellen en onderhouden van machines en installaties?
Krijg jij energie van het vinden en het
oplossen van storingen? Met mbo4
elektrotechniek op zak, kun je zo
aan de slag bij dit toonaangevende
Wijchense installatiebedrijf in de
industriële elektrotechniek (watermanagement, industrie en de gezondheidszorg).
www.werkenbijmodderkolk.nl

