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INTERVIEW

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn/haar passie voor techniek. Vandaag: Gerlinde Over-
sluizen, onderzoeker/docent lectoraat Lean, Academie Engi-
neering & Automotive, HAN, University of Applied Sciences. 

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Als kind had ik al een mateloze interesse voor techniek. Mijn 
opa verzamelde wekkers en oude buizenradio’s, die ik kon 
slopen en later weer in elkaar kon zetten. Mijn ouders ben ik 
dankbaar dat ze me altijd gesteund hebben toen ik de techni-
sche kant op wilde. Na het vwo ben ik technische natuurkunde 
gaan studeren aan de HTS, de Hogere Technische School. Het 
toepassen van technische kennis in het bedrijfsleven spreekt 
me aan. Daarna ben ik naar de universiteit gegaan, omdat ik 
er meer van wilde weten. Ik heb altijd kennishonger. Daarom is 
het geweldig dat ik nu onderzoek kan doen voor het lectoraat 
Lean en studenten Technische Bedrijfskunde kan begeleiden. 
De innovatie waar we mee bezig zijn, is digital twins. Daarbij 
vertalen we de fysieke werkvloer van een bedrijf in een digitaal 
model, waarmee je processen kunt verbeteren. We richten ons 
op het MKB. Het is fantastisch om door een fabriek te lopen en 
samen met mensen in het bedrijf processen te verbeteren, lean 
te maken.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Goed opgeleide technisch studenten zijn heel gewild, op alle 
niveaus. Onze studenten Technische Bedrijfskunde hebben 
vaak al een baan voordat ze zijn afgestudeerd. Er zijn mensen 
nodig die processen ontwerpen, implementeren en verbeteren. 
Dat is iets dat ook meiden, die bij ons technische bedrijfskunde 
studeren, prima doen.’ 

Waarom doet u mee met Tech Gelderland?
‘Het is onwijs leuk om in de techniek te werken. Het biedt veel 
mogelijkheden. Net als Tech Gelderland ben ik een enthousias-
te techniekpromotor.’

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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Deeltijdstudie combineert prima met werk
Jezelf blijven uitdagen en ontwikke-
len is steeds belangrijker. Werkvoor-
beider en planner Bastiaan Rijkse is 
een goed voorbeeld, hij combineert 
werken met een deeltijdstudie bij de 
HAN. 

Bastiaan Rijkse werkt bij Verheij 
Metaal in Ulft sinds hij stopte met zijn 
studie werktuigbouw op het mbo. ‘Ik 
wilde werken en geld verdienen. Zo 
ben ik, begin 2013, na enkele baantjes 
bij Verheij terecht gekomen. Ik werkte 
halve dagen in de productie en halve 
dagen in de werkvoorbereiding. Als 
je dat een tijd doet, ontdek je wat 

je leuk vindt aan je werk en waar je je 
in wilt verdiepen. Dat is voor mij in de 
automatisering van werkprocessen en 
de planning.’ 
Bastiaan Rijkse volgde de cursus Quick 
Response Manufacturing (QRM), een 
strategie om processen te verbeteren. 
Met als doel om ondanks een grote va-
riatie in orders, snel kwaliteit te leveren 
met een hoge leverbetrouwbaarheid. 
‘Via de werkvoorbereiding rolde ik in het 
systeembeheer bij Verheij.’ Dat smaakte 
naar meer en in 2019 startte hij bij de 
HAN met de tweejarige hbo-deeltijdstu-
die Smart Industry. 

Papierloos werken
‘Bij Smart Industry gaat het erover 
hoe je werkprocessen met behulp van 
ICT-toepassingen slimmer inricht’, ver-
duidelijkt Bastiaan Rijkse. ‘Momenteel 
ben ik aan het afstuderen. Daarvoor 
doe ik een haalbaarheidsonderzoek 
naar papierloos werken op de werk-
vloer in ons bedrijf. Als het technisch 
kan, gaan we het invoeren in het 
bedrijf. Dat zie ik als een erkenning 
van mijn kennis en vaardigheden, die 
ik door mijn studie heb verworven.’
Bastiaan Rijkse vindt dat de combi-
natie werken en studeren goed werkt. 
‘Wat ik leer, kan ik direct toepassen 
tijdens mijn dagelijkse werk bij Verheij 
Metaal. Bijvoorbeeld het ‘uitlezen’ 
van de machines. Daardoor kunnen 
we zien of we de productiesnelheid 
die we plannen in werkelijkheid ook 
realiseren.’ 
De combinatie werken en studeren 
bevalt Bastiaan zo goed dat hij zijn 
volgende stap al heeft bedacht: Tech-
nische Bedrijfskunde studeren in deel-
tijd. ‘Automatisering van werkproces-
sen vind ik heel interessant. Nu gaat 
ongeveer de helft van de klantorders 
via een automatisch systeem. Dan heb 
ik het over de werkvoorbereiding. Een 
volgende stap is de werkvloer.’ 

Nieuwe opleiding Technisch Leidinggevende
Met de specialistenopleiding Tech-
nisch Leidinggevende introduceert 
Rijn IJssel komend schooljaar een 
bijzondere BBL-opleiding op mbo-ni-
veau 4. ‘Hiermee overbruggen we de 
kloof tussen niveau 3 en het hoger 
beroepsonderwijs.’

Een timmerman, die tot voorman is be-
noemd en communiceert met onder-
aannemers. Of een installateur, die de 
taken verdeelt over zijn collega’s. Het 
zijn voorbeelden van vakmensen, die 
een leidinggevende functie hebben, 
zegt Peter Pes, docent Bouwkunde en 
Technisch Leidinggevende bij mbo-in-
stelling Rijn IJssel. ‘Diploma’s zijn te-
genwoordig leidend, ongeacht of je in 
de praktijk bepaalde taken nu wel of 
niet uitvoert. Met de specialistenop-
leiding Technisch Leidinggevende kun 
je jezelf in één jaar belonen met een 
diploma voor het werk dat je al doet.’

Voor iedereen met een technisch 
beroep, die zijn bevoegdheden wil uit-
breiden, is deze opleiding een mooie 
uitdaging, waarbij je werken en leren 
combineert. Een vooropleiding op 
minimaal niveau 3 is vereist. Peter Pes: 
‘Dit is een specialistenopleiding op ni-
veau 4. Het mooie van de opleiding is 
dat je leert via action learning; je gaat 
één dag in de week naar school, wat 

je daar leert, kun je de volgende dag op 
de werkvloer toepassen.’

Handvaten voor leidinggeven
Peter Pes: ‘Tijdens deze opleiding geven 
we handvaten om te kunnen leidingge-
ven.’ Studenten leren onder andere over-
zicht te krijgen in alle werkzaamheden 
en hoe ze medewerkers begeleiden en 
opleiden. Ook projectmanagement en 
het uitvoeren van eindcontroles maken 
deel uit van de opleiding. ‘We bieden de 
studenten ook een cursus VCA, Veilig-

heid, gezondheid en milieu Checklist 
Aannemers voor leidinggevenden 
aan.’
De specialistenopleiding Technisch 
Leidinggevende gaat komend school-
jaar van start op de nieuwe locatie 
van Rijn IJssel: Tech Plaza. ‘Deze 
opleiding is hier in de regio nog niet 
beschikbaar. Met deze éénjarige 
opleiding geef je jezelf bovendien 
toegang tot het hbo. Dit is de schakel 
tussen niveau 3 en het hoger beroeps-
onderwijs.’

Bastiaan Rijkse bij de planningsborden. Foto Erik van ’t Hullenaar
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Peter Pes, docent Bouwkunde en Technisch Leidinggevende.   Foto Gerard Burgers
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Tech Gelderland laat zien hoe 
veelzijdig techniek is, en dat 
technologie overal is. Vandaag 
stellen we de wereld van Techniek, 
Geld en Management centraal. 
In dit technische domein gaat het 
om de ‘schakelfunctie’ tussen het 
management, technisch specialisten 
en de mensen op de werkvloer. 
De vraag naar technici met een 
helikopterview, die kennis van 
industriële productieprocessen 
combineren met commercie, 
projectmanagement en 
management vaardigheden, is groot. 
Hieronder een greep uit het aanbod, 
ter illustratie. Functie-eis: HBO 
Technische Bedrijfskunde

Quality Engineer, Gazelle (Dieren)
Je maakt deel uit van innovatie-
projecten. Je bent verantwoordelijk 
voor de toetsing aan productnormen 
en kwaliteitseisen. Dit varieert van 
een prototype voor een nieuwe 
speed bike tot een ontwerp voor 
een nieuw frame. Jouw advies en 
toetsing bepaalt of de ontwikkeling 
doorgezet kan worden of dat de 
engineers terug moeten naar de 
tekentafel.
www.jobsatpon.com

Projectcoördinator, WSP (Doorwerth)
Bij engineeringsbureau WSP bestaat 
je dagelijkse werk uit het controleren 
van offertes, technische ontwerpen, 
berekeningen en bestellingen op 
volledigheid en conform de wens 
van de klant. Tevens bewaak je de 
voortgang van projecten aan de 
hand van: planning, (kwaliteits- 
en veiligheids-) standaarden, 
voorschriften, enz. 
www.wsp.com 

Proces Engineer, Van der Sanden 
(Tolkamer)
Je bent verantwoordelijk voor 
procesverbetering en optimalisatie 
binnen de vestiging Tolkamer, 
waar straatbakstenen worden 
geproduceerd. Je analyseert 
problemen en knelpunten in het 
proces en neemt maatregelen om 
zaken structureel te verbeteren, 
met als doel verhoging van de 
kwaliteit en output en reductie van 
bedrijfskosten. Projecten variëren van 
persmachine output optimalisatie en 
energie verbruik in droogkamers tot 
de wijze waarop de ovens optimaal 
kunnen worden bestuurd.
www.vandersanden.com

Teamleider, Blokker (Geldermalsen)
Als teamleider Technische Dienst 
(TD) ben je verantwoordelijk voor 
de machines en installaties binnen 
het logistiek proces. Samen met je 
team zorg je ervoor dat stilstand 
van de machines en installaties 
zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
Je ontwikkelt verbetervoorstellen en 
bent degene die gaat over kwaliteit- 
en tijdsbewaking. 
www.werkenbijblokker.nl
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Industriespel technische bedrijfskunde
De opleiding Technische Bedrijfskunde aan de HAN combineert kennis van industriële pro-
ductieprocessen met bedrijfskunde. ‘Als technisch bedrijfskundige lever je een belangrijke 
bijdrage aan innovaties’, zegt Pieter Ravensbergen, coördinator van de opleiding. Samen 
met collega’s ontwikkelde hij het Industriespel. Een spel, waarmee mbo’ers en havisten ont-
dekken wat een technisch bedrijfskundige doet.

Met het hbo-diploma Technische Bedrijfskun-
de, kun je vele kanten op in de maakindus-
trie en daarbuiten. ‘Onze studenten worden 
bijvoorbeeld process-engineer, waarbij ze 
productieprocessen verbeteren. Of assis-
tent-manager productie om later met enige 
ervaring manager productie te worden. Of ze 
worden technisch inkoper of verkoper’, schetst 
Pieter Ravensbergen, coördinator van de op-
leiding Technische Bedrijfskunde (TBK) aan de 
HAN, University of Applied Sciences. 
Studenten die voor deze opleiding kiezen, krij-
gen alle bedrijfskundige onderwerpen plus een 
flinke portie technische vakken, zoals mechani-
ca, materiaalkunde en ict. Ze worden opgeleid 
voor een ‘schakelfunctie’ tussen het manage-
ment, technisch specialisten, de mensen op 
de werkvloer in een bedrijf en mensen buiten 
het bedrijf. Van TBK’ers wordt bijvoorbeeld 
verwacht dat ze het voortouw nemen bij het 
verbeteren van producten, productieproces-
sen en het ontwikkelen en uitvoeren van deze 
innovaties. Belangrijk is dat ze dit samendoen 
met verschillende vakmensen. ‘Als technisch 
bedrijfskundige moet je mensen meekrijgen in 
veranderingen’, benadrukt Pieter Ravensber-
gen.

Meer vraag dan aanbod
Hij studeerde TBK aan de Universiteit van Gro-
ningen en is voorzitter van het landelijk orgaan 
voor hbo-opleidingen Technische Bedrijfskun-
de. Er zijn circa negenduizend hbo-studen-
ten technische bedrijfskunde in Nederland. 
Volgens Pieter van Ravensbergen zijn er prima 
loopbaanperspectieven voor de TBK-studen-
ten. ‘Het zijn pittige en afwisselende functies 
met een prima salaris. Bij de HAN leveren we 
mensen af die kennis hebben van vernieu-
wende technieken, zelfs innovaties die in het 
bedrijfsleven nog niet gebruikelijk zijn.’

Het Industriespel
Om mbo’ers en havisten een handje te hel-

pen bij hun beroepsoriëntatie hebben Pieter 
Ravensbergen en zijn collega’s een industrieel 
managementspel ontwikkeld. ‘We richten ons 
op havo-4-leerlingen en op mbo-3-leerlingen 
(niveau 4). Niet alleen havisten met een Natuur 
& Techniek- of Natuur & Gezondheid-profiel 
worden toegelaten, ook havisten met een 
Economie & Maatschappij-profiel. Door het 
spel te spelen, krijgen scholieren een beter 
beeld van diverse functies in de industrie, van 
wat technische bedrijfskunde inhoudt en welke 
mogelijkheden het biedt.’
Groepjes van vijf studenten spelen het spel. 
Het speelt zich af in een fietsenfabriek. De 
spelers krijgen verschillende rollen in het 
productieproces. Ze leren in de eerste ronde 
hoeveel fietsen de fabriek produceert. In de 
tweede ronde krijgen ze met onverwachte om-
standigheden te maken, die invloed hebben op 
het productieproces. In de derde ronde geven 
de spelers van tevoren aan hoeveel fietsen ze 
gaan produceren en wat ze daarvoor nodig 
hebben. 

Digitalisering
Smart industry is een onderwerp waar in 
de opleiding Technische Bedrijfskunde ook 
aandacht voor is. Er is ook een tweejarige 
Associate Degree(AD)-deeltijdopleiding Tech-
nische Bedrijfskunde met afstudeerrichting 
Smart Industry. ‘We zitten middenin de vierde 
industriële revolutie, waarbij het draait om 
digitalisering en connecting’, constateert Pieter 
Ravensbergen. ‘Studenten moeten kennis heb-
ben van het koppelen van digitale systemen 
en bijvoorbeeld AI, kunstmatige intelligentie en 
digital models.’ 
‘Bij digital modelling wordt een productiepro-
ces digitaal exact nagebouwd. Het doel is om 
in de digitale situatie te testen hoe je dingen 
kunt verbeteren. ‘Een fabriek of productielijn 
kun je niet zomaar sluiten om te kijken hoe 
het uitpakt als je dingen verandert’, verklaart 
Pieter Ravensbergen. ‘Dat kan in de digitale 
situatie wel. Digital modelling is nieuw, digitaal 
gereedschap, waarmee je productieprocessen 
kunt innoveren.’
De hbo-opleiding Technische Bedrijfskunde 
(4 jaar) is bij de HAN zowel in voltijd of deeltijd  
te volgen. De AD-opleiding Technische Be-
drijfskunde/Smart Industry (2 jaar) is alleen in 
deeltijd te volgen.
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