Advertentie

Advertentie

Kiezen

Vacatureladder

Kiezen

Industriespel technische bedrijfskunde
De opleiding Technische Bedrijfskunde aan de HAN combineert kennis van industriële productieprocessen 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 ontdekken wat een technisch bedrijfskundige doet.
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
I N TE RV I E W
Tech Ambassadeur
John Spierings
Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen
over zijn/haar passie voor techniek. Vandaag: John Spierings,
manager Techniek ROC Nijmegen.
Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Van origine ben ik marketeer en neerlandicus. Tien jaar geleden werd ik gevraagd te helpen met het dichten van de kloof
tussen onderwijs en het bedrijfsleven. We hadden en hebben
als ROC Nijmegen een prachtig gebouw Technovium, maar het
bedrijfsleven vond dat de inhoud van het onderwijs niet goed
aansloot op de praktijk. Dat is veranderd. Ondernemers uit
alle branches, van elektrotechniek, smartindustry, de bouw tot
ict, vormen het bestuur van de stichting Technovium en hebben
zo invloed op het onderwijs. Er zijn steeds meer technische bedrijven waar onze leerlingen als stagiaire welkom zijn. Zelf heb
ik geleerd wat een leuke, no-nonsense-mensen techneuten
zijn. Er zijn heel veel belangrijke technische innovaties, daar
spelen we met het onderwijs op in. Denk bijvoorbeeld aan de
gezondheidszorg, de chipindustrie en de energietransitie.’
Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Als we dat tekort willen oplossen, moeten we beginnen met
trots te zijn op de technische bedrijven in Gelderland. Er zijn
veel fantastische technische bedrijven en instellingen, ook
in de regio Nijmegen, met zo veel verschillende banen. Denk
daarbij aan chipgiganten, zoals NXP, maar ook aan MKB-bedrijven, zoals installatiebedrijven, slimme technologiestartups
in health en innovatieve logistieke bedrijven.’
Waarom doet u mee met Tech Gelderland?
‘De gemiddelde leek heeft geen idee wat er allemaal gebeurt
in technische bedrijven. Dat zie je niet aan de buitenkant.
Tech Gelderland laat zien hoeveel mogelijkheden techniek en
technologie bieden. Dat het belangrijk is dat scholieren op de
basisschool al ontdekken wat ze leuk vinden in de techniek. En
welke interessante technische opleidingen en goedbetaalde
banen er zijn.’
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Pieter Ravensbergen
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Met het hbo-diploma Technische Bedrijfskunde, kun je vele kanten op in de maakindustrie en daarbuiten. ‘Onze studenten worden
bijvoorbeeld process-engineer, waarbij ze
productieprocessen verbeteren. Of assistent-manager productie om later met enige
ervaring manager productie te worden. Of ze
worden technisch inkoper of verkoper’, schetst
Pieter Ravensbergen, coördinator van de opleiding Technische Bedrijfskunde (TBK) aan de
HAN, University of Applied Sciences.
Studenten die voor deze opleiding kiezen, krijgen alle bedrijfskundige onderwerpen plus een
flinke portie technische vakken, zoals mechanica, materiaalkunde en ict. Ze worden opgeleid
voor een ‘schakelfunctie’ tussen het management, 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, productieprocessen 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 Ravensbergen.
Meer vraag dan aanbod
Hij studeerde TBK aan de Universiteit van Groningen en is voorzitter van het landelijk orgaan
voor hbo-opleidingen Technische Bedrijfskunde. Er zijn circa negenduizend hbo-studenten technische bedrijfskunde in Nederland.
Volgens Pieter van Ravensbergen zijn er prima
loopbaanperspectieven voor de TBK-studenten. ‘Het zijn pittige en afwisselende functies
met een prima salaris. Bij de HAN leveren we
mensen af die kennis hebben van vernieuwende 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 omstandigheden 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 Technische 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 hebben van het koppelen van digitale systemen
en bijvoorbeeld AI, kunstmatige intelligentie en
digital models.’
‘Bij digital modelling wordt een productieproces 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 Bedrijfskunde/Smart Industry (2 jaar) is alleen in
deeltijd te volgen.
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Wat kan er beter in het maakproces
van een product? En hoe krijg je die
verandering voor elkaar? Studenten
Technische Bedrijfskunde bij de HAN
buigen zich over dit soort vragen.
Ard Oudhuizen en Sander Kregel
zijn derdejaars student Technische
Bedrijfskunde aan de HAN, University of Applied Sciences. De studie is
breed van opzet, want ze combineert
technische kennis en managementvaardigheden. Dat biedt de studenten
de mogelijkheid na hun afstuderen bij
veel bedrijven aan de slag te gaan.
Bijvoorbeeld als projectleider, productontwikkelaar, bedrijfsleider of
productiemanager.
Ard Oudhuizen liep in het eerste deel
van zijn derde leerjaar stage bij Verheij Metaal in Ulft. ‘Ik heb onderzocht
of het mogelijk is bij Verheij Metaal
een digital shadow in te voeren. Dat is
een digitale kopie van een productieproces. In mijn geval om te kijken of er
een verkorting van de doorlooptijd in
het productieproces mogelijk is.’
Stapsgewijs
Ard Oudhuizen en Sander Kregel zijn
sinds half februari een half jaar drie

dagen per week bezig met een project
bij Verheij. ‘We brengen de doorlooptijden in kaart door data te verzamelen’,
meldt Ard Oudhuizen. ‘Concreet ‘meten’
we bijvoorbeeld bij het lasersnijden hoe
lang en intensief een machine wordt gebruikt, wat de productie is, hoeveel afval
er overblijft, et cetera.’ Sander Kregel:
‘Het doel is stapsgewijs een bedrijfsproces realiseren dat in hoge mate is
geautomatiseerd en op de beste manier
functioneert met maximale productie
van de hoogste kwaliteit.’

Is dat mogelijk? Ard Oudhuizen en
Sander Kregel knikken eensgezind.
‘Om aan goede data te komen,
werken we samen met een student
Embedded Systems Engineering en
een student Werktuigbouwkunde. Met
alle data bouwen we een integraal
digitaal model van het maakproces.
Er zijn nu al punten uit het model naar
voren gekomen, die doorgevoerd zijn,
waardoor het productieproces van
Verheij Metaal beter loopt.’

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

Ard Oudhuizen (rechts) en Sander Kregel bij Verheij Metaal
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Van technische schets tot innovatieve productielijn
FruitMasters in Geldermalsen heeft
een innovatieve blauwe bessensorteermachine in gebruik genomen,
die volledig geautomatiseerd per
minuut 14.000 blauwe bessen controleert en sorteert. Een mooie klus
voor technical development manager Jeffrey Verschoor.
Technische projecten beginnen vaak
met een idee voor een verbetering en
een eerste technische schets. Vanaf
dat prille begin trekt Jeffrey Verschoor
(48) als technical development manager en projectleider bij FruitMasters
de kar. ‘Je maakt met zijn allen een zo
goed mogelijke businesscase. Daarin
komen de kosten en baten samen en
daarmee de noodzaak om te investeren.’
Jeffrey Verschoor is verantwoordelijk
voor de Technische Dienst, innovatie en
alle technische projecten bij Coöperatie Koninklijke FruitMasters in Geldermalsen. FruitMasters is een coöperatie
van ruim vierhonderd fruittelers. Het
bedrijf is gespecialiseerd in het koelen,
sorteren, verpakken en vermarkten van
fruit.
Bij een technisch project komt veel verschillende expertise kijken. ‘Je begint
met het opstarten van een projectteam
waar alle betrokken partijen in vertegenwoordigd zijn’, verklaart Jeffrey
Verschoor. ‘De afdeling waar het om
gaat, de kwaliteitsmensen, de techni-

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
managementvaardigheden, is groot.
Hieronder een greep uit het aanbod,
ter illustratie. Functie-eis: HBO
Technische Bedrijfskunde

sche dienst en de budgetbewakers.’
Innovatieve camerasystemen
Het menselijk oog komt er niet meer
aan te pas als het gaat om het sorteren
van blauwe bessen en heel wat andere
soorten fruit. Het innovatieve aan de
nieuwe sorteermachine is dat er 14.000
blauwe bessen per minuut worden gesorteerd met verschillende camerasystemen. ‘De bessen rollen roterend onder
de camera’s door, die via verschillende
instellingen dertig foto’s per bes maken’,
verklaart Jeffrey Verschoor. ‘Speciale
camerasystemen registreren vervolgens
onder meer of de bes gaaf is en welke
afmeting een bes heeft. Zo worden de
bessen extreem nauwkeurig gesorteerd.’
De technical development manager

werkt ruim tweeënhalf jaar bij FruitMasters. Hiervoor werkte hij bij enkele
andere foodbedrijven. Als Jeffrey Verschoor nu een opleiding zou moeten
kiezen, werd het waarschijnlijk Technische Bedrijfskunde. ‘Ik ben werktuigbouwkundige en kwam redelijk snel
bij een technische dienst terecht. Daar
zag ik de verschillenden techniekwerelden. Wanneer je als techneut
de verbinding zoekt, is eigenlijk alles
mogelijk.’
Het is de afwisseling van zijn werk
die het zo leuk maakt, vindt Jeffrey
Verschoor. ‘Soms pak ik zo’n eerste
technische schets. Dan is het hartstikke mooi als een productielijn innovatiever en efficiënter is geworden. Daar
hebben de fruittelers baat bij.’

Jeffrey Verschoor bij de blauwe bessensorteermachine. 
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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, (kwaliteitsen veiligheids-) standaarden,
voorschriften, enz.
www.wsp.com
Project Manager, Mpac Langen
(Wijchen)
Jouw betrokkenheid start bij de
order intake, waarna de ontwerpfase
volgt. Ontwerpen doe je samen
met Mechanical-, Electrical en
Software Engineers. Je hebt
contact met toeleveranciers en
ook de bouw in huis wordt volledig
door jou begeleid. Na de test- en
validatiefase, wordt de machine in
bedrijf gesteld. Je bent dus van order
intake tot aan de inbedrijfstelling
verantwoordelijk. En je fungeert de
hele periode als aanspreekpunt voor
de interne organisatie en de klant.
www.werkenbijmpaclangen.nl
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 kwaliteiten tijdsbewaking.
www.werkenbijblokker.nl

