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‘Techniek versnelt persoonlijke groei’

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
Frank Spuij
Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen
over zijn passie voor techniek. Vandaag: Frank Spuij, directeur Academie Built Environment HAN, University of Applied
Sciences.
Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Op school vond ik natuurkunde, biologie en scheikunde interessant wat resulteerde in een studie milieuhygiëne in Wageningen. Daarna heb ik 25 jaar in de advieswereld gewerkt.
In eerste instantie als chemisch technoloog in innovatieve
bodemsanering. Het grappige is: wat in het ene vakgebied bekend is, kan in het andere vakgebied innovatief zijn. Raakvlakken tussen verschillende vakgebieden leveren vaak innovaties
op. In de microbiologie waren de afbraakroutes van micro-organismen bekend. Innovatief was om deze organismen in te
zetten om bodemvervuiling op te ruimen. Later kwam ik in
leidinggevende functies terecht en zeven jaar geleden ben ik
overgestapt naar de HAN. Hoger beroepsonderwijs was nieuw
voor me, maar wel een wereld waar ik mijn kennis kwijt kan.
Bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid gaat.’
Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Als HAN kunnen we daar een paar dingen aan doen: jonge
studenten én volwassenen toekomstgericht opleiden. Werkenden met een mbo-opleiding civiele techniek volgen bij ons
deeltijdonderwijs om zich verder in hun vakgebied te verdiepen. We geven post-hbo-bijscholingen en hebben opleidingen
speciaal voor zij-instromers met een andere vaktechnische
achtergrond. Het is in ons aller belang dat we voldoende technici voor de toekomst opleiden.’
Waarom doet u mee met Tech Gelderland?
‘Als HAN proberen we op verschillende manieren jongeren én
volwassenen te interesseren voor techniek. Dat is onze maatschappelijke opgave en de vraag uit de markt is groot. Vanuit
die optiek werken we graag samen met Tech Gelderland. Door
samen te werken bereik je meer.’

Marco Mout stimuleert de interesse voor
techniek bij jonge kinderen en jongeren in
WALHALLAb in Zutphen. Op zoek naar een
nieuwe generatie creatieve geesten: ‘Het
gaat om de juiste sfeer. Dan ontstaat creativiteit.’
Wie binnenkomt in het WALHALLAb is aangenaam verrast. Diverse kleurrijke ruimtes vol
machines, computers, muziekinstrumenten en
veelal gerecyclede materialen nodigen jong en
oud uit met hun handen aan het werk te gaan.
De teksten op de toegangsdeuren verraden de
gemoedelijke sfeer die hier hangt: Techroom
(om met elektra aan de slag te gaan), Nerdsfokkerij (ruimte met computers) en Schroothoop
(als je van metaal houdt) om er een paar te
noemen. Kortom, een walhalla voor creatievelingen. Marco Mout: ‘We zijn geen school,
maar een aanvulling op school zeggen we zelf.
Iedereen vanaf 8 jaar is hier welkom als je iets
wil leren en doen.’
Wat de bezoekers van het WALHALLAb willen
doen, mogen ze zelf weten. ‘Elke ruimte heeft
een eigen meester, een specialist. We hebben nu een jongen van 16 jaar die graag een
smeedoven wil maken. Prima, dan gaat de
metaalmeester met hem aan de slag’, zegt
Marco Mout. Kinderen die willen lassen, dat is
gevaarlijk denkt menigeen. ‘Natuurlijk schuilt
daar een gevaar in’, weet ook Marco Mout. ‘Wij
observeren kinderen heel goed en voelen aan
wat ze wel en niet kunnen. We verbieden niets,

maar we hebben de regel dat je alleen machines mag uitproberen, als je weet hoe je ermee
moet omgaan.’
Kijken, kennis delen, vertrouwen geven en
kinderen en jongeren helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Daar draait het bij het WALHALLAb om. ‘Techniek versnelt het proces van
persoonlijke groei’, stelt Marco Mout. ‘Het onderwijs draait steeds meer om techniek. Prima,
maar als we de hele klas hetzelfde werkje laten
knutselen, waar is dan de creativiteit?’, vraagt
Marco Mout zich hardop af. ‘Vroeger hadden
we Michelangelo en Leonardo da Vinci. Waarom hebben we tegenwoordig niet meer van die
jonge, creatieve geesten? Met het WALHALLAb
hoop ik een broedplaats te creëren voor een
nieuwe generatie jonge meesters.’

Marco Mout in WALHALAb.

Model voor duurzame herontwikkeling erfgoed
Hoe kun je ervoor zorgen dat
erfgoed op een duurzame manier
opnieuw wordt ontwikkeld en hoe
toets je dat? Dat was de vraag
die Iris de Wit en Pleun van Oijen,
studenten Bouwkunde van de HAN,
University of Applied Sciences,
zichzelf stelden tijdens hun afstudeerproject. Het antwoord leverde
een overzichtelijke website op, die
ontwikkelaars in de praktijk op weg
helpt naar verduurzaming van een
object.
‘Op school leren we hoe je tijdens de
bouw van een nieuw pand energie
kunt besparen, maar hoe zit dat nou

bij monumentale panden’, vertelt Iris de
Wit over het ontstaan van het afstudeerproject dat ze samen met studiegenoot
Pleun van Oijen vorige maand heeft
afgerond. Als basis voor hun onderzoek
probeerde het duo eerst een helder
antwoord te formuleren op de vraag wat
duurzaamheid eigenlijk inhoudt.
Dat bleek een containerbegrip, legt
Pleun van Oijen uit. ‘We hebben daarom
de verschillende toetsingsmethoden
van duurzaamheid met elkaar vergeleken en daaruit twaalf kernpunten
opgeschreven waar alle methoden op
te toetsen zijn. Dan moet je denken
aan materialen, afval, beheer of landgebruik. Elk kernpunt bestaat uit drie
gradaties; gradatie 3 is het makkelijkste
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Pleun van Oijen (rechts) en Iris de Wit van het voormalige ENKA-kantinegebouw.
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toe te passen maar gradatie 1 geeft
het beste resultaat. Op die punten
hebben we een project van Stichting
BOEi geëvalueerd.’
Stichting BOEi houdt zich bezig met
het herbestemmen en restaureren
van cultureel erfgoed en had net
het ENKA-terrein in Ede een nieuwe
functie gegeven en bijna volledig
energieneutraal gemaakt. Een ideaal
project voor de twee studenten om
daar hun bevindingen op te toetsen
door de betrokken medewerkers te interviewen. Iris de Wit: ‘Zo kwamen we
erachter dat BOEi zich heeft gefocust
op het energieneutraal maken van het
gebouw en bijvoorbeeld niet heeft
gekeken naar het afvalbeheer of dat
hergebruik van materialen mogelijk
was.’
Afweging maken
Stichting BOEi is blij met de praktische
website www.duurzaamherbestemmen.com/ die Iris de Wit en Pleun van
Oijen hebben ontwikkeld. ‘We hopen
dat ontwikkelaars dit gaan gebruiken’,
zegt Iris de Wit. ‘Als je echt duurzaam
wil zijn, moet je vanuit meerdere
kernpunten kijken. Dat is de grootste
impact van ons model: duurzaamheid
is veel breder dan energie.’ Natuurlijk
is bij een monument niet elke aanpassing mogelijk, maar er kan veel, is de
ervaring van de onderzoekers. ‘Met
ons model kan elke beheercommissie
zelf een afweging maken.’
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SMARTCirculair: ontdekkingstocht
Derdejaarsstudenten mbo-Bouwkunde van
het Technova College in Ede nemen deel aan
de nationale ontwerpwedstrijd SMARTCirculair. Een ontdekkingstocht vol vormen,
materialen, constructies en eisen van de
opdrachtgever.
De opdracht: ontwerp voor BPD Bouwfonds
Gebiedsontwikkeling een kantoor en een
parkeergarage van de toekomst voor het
World Food Center Ede. Op het terrein van de
voormalige Mauritskazerne in Ede wordt ‘dé
food-ontmoetingsplek in Nederland’ gebouwd.
Het ontwerp moet CO2-vriendelijk, spraakmakend, vernieuwend, duurzaam en circulair zijn.
‘De studenten zijn enorm gemotiveerd, maar
vinden het ook spannend, want de lat ligt
hoog’, vertelt Johan van der Made, docent
Bouwkunde. ‘De wedstrijd is belangrijk om circulair gedachtengoed te laten ‘landen’ binnen
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Docent Johan van der Made en enkele studenten.
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de opleiding en bij de studenten. Via de wedstrijd komen we ook in contact met bedrijven
die vooroplopen in duurzame bouwconcepten.’
Achttien studenten verdeeld over drie teams
gingen in januari van start. Teamcaptain Joey
Storteboom en zijn team ontwerpen een kantoor van de toekomst. ‘We hebben de locatie
bekeken en hebben alle documenten doorgespit. We hebben uitgezocht welke materialen
ecologische verantwoord zijn en waarom. Via
internet hebben we andere projecten bekeken.
Zo zijn we samen tot een ontwerp gekomen
van een glazen koepel van pv-glas, die energie
uit zonlicht haalt. Een echte eye-catcher.’
Dieuwke Tollenaar is captain van het team dat
een parkeergarage van de toekomst ontwerpt.
‘We hebben alle eisen op een rij gezet en daar
elementen aan toegevoegd, zoals ruimte voor
fietsen en laadpalen voor auto’s en fietsen.
En we zijn inspiratie gaan opdoen op internet,
daardoor is de vorm van ons ontwerp anders
geworden. Het is een achthoek geworden, vanwege de stabiliteit van de constructie en de
hoeveelheid voertuigen die je er kunt parkeren.
Onze constructie bestaat uit een houten skelet
en gevels van biobased materialen met groen
en een groen dak met zonnepanelen.’
De teams hebben een ‘massamodel’ of een 3D
impressie, die ze hebben gepresenteerd aan
de gemeente, een architect en vertegenwoordigers van BPD. Eind mei volgt de beoordeling
van de drie ontwerpmodellen. Eén team van
het Technova College neemt deel aan de landelijke finale op 16 juni.
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‘Jonge mensen verruimen blikveld van ons bedrijf’
Christijn Boerrigter wil projectleider
worden in de bouw. Bij de Kelderman Groep rondt hij de beroepsbegeleidende(BBL)-opleiding Uitvoerder/Werkvoorbereider af, die hij
volgt aan het Technova College in
Ede. ‘Voor mij is leren in de praktijk
ideaal.’
Christijn Boerrigter (20) begon met de
opleiding Timmerman op het Technova College in Ede. Daarna volgde de
opleiding Allround timmerman. ‘Nu
ben ik bijna klaar met niveau 4. Ik doe
praktijkervaring op bij de Kelderman
Groep in Ede. Geweldig; ze bieden me
álle mogelijkheden.’
Het doel is projectleider worden. Christijn Boerrigter: ‘Hierna wil ik verder met
de Kader- en Ondernemersopleiding
Bouwbedrijf (KOB). Bij veel theorie
denk ik ‘pfff’, hier op de werkvloer zie ik
hoe het werkt en ook waarom. Grondwerk, installatietechniek, maar ook
vergunningen en verschillende manieren van bouwen; alles komt voorbij.’
Waardevolle wisselwerking
Marcel Herma is projectleider bij de
Kelderman Groep, die vijfenzeventig

medewerkers telt. Samen met Pascal
Arts, hoofd Research & Ontwikkeling,
begeleidt hij Christijn Boerrigter. ‘Door
de praktische insteek van zijn opleiding
kan Christijn wat hij leert snel zelf in
praktijk brengen’, vertelt Pascal Arts.
‘Wat hij hier leert, neemt hij mee naar
school. Dat is een waardevolle wisselwerking. Jonge mensen denken anders. Ze verruimen het blikveld van ons
bedrijf.’ Marcel Herma: ‘Christijn maakte
de planning voor een onderdeel van

een project met de nieuwste software.
Dan kunnen wij weer van hém leren.’
Christijn Boerrigter werkt aan is een
innovatief project, waarbij bestaande bouw deels wordt afgebroken en
wordt herbouwd met geprefabriceerde delen. ‘Machtig interessant. Vooraf
bekijk en bereken je alles in 3D en
ondervang je knelpunten, die anders
in de praktijk zouden ontstaan. Dat
omdenken van knelpunt naar oplossing, vind ik heel interessant.’

Dinsdag 13 april 2021
Meeloopdag, ROC Rivor
Meld je aan voor de meeloopdag
(corona-proof!) van de nieuwe
mbo-opleiding Smart Building. Op
deze meeloopdag ga je aan de slag
met 3D ontwerpen en VR, wat je ook
tijdens de opleiding leert. De mee
loopdag vindt plaats op de nieuwe
locatie Teisterbantlaan 1a in Tiel.
www.rocrivor.nl/meelopen-sb

Vacatureladder
Tech Gelderland laat zien hoe veelzijdig techniek is, en dat technologie
overal is. Vandaag zoomen we in op
bouwnijverheid. Denk aan het ontwerpen en bouwen van woningen,
winkelcentra en ziekenhuizen. Slimme
woonoplossingen bedenken, installaties verzorgen of interieur ontwerpen zijn specialisaties die hier ook
bij horen. De wereld van de bouw
verandert continu. Onderwerpen als
digitalisering, prefabricage en circulariteit worden steeds belangrijker en
vragen om verregaande samenwerking binnen de bouwketen. De bouw
wordt steeds slimmer en duurzamer.
De vraag naar technici is groot.
Hieronder een greep uit het aanbod,
ter illustratie.

Ontwikkelmanager, Klokgroep
(Nijmegen)
HBO Bouwkunde op zak? Als ontwikkelmanager pak je zelfstandig de
verantwoordelijkheid voor het gehele
ontwikkelingstraject. De projecten
zijn vooral gericht op woningbouw.
Je begeleidt de diverse bouwprojecten vanaf schetsontwerp tot aan
de start van de bouw. Je bewaakt
kosten-batenanalyses en budgetten
en je schakelt met architecten, aannemers, gemeentes en makelaars om
tot realisatie te komen.
www.klokgroep.nl/werken-bij

Tekenaar / Constructeur, MHB
(Herveld)
MBO Bouwkunde succesvol afgerond? In deze functie ontwerp je aan
de hand van architectentekeningen
project-specifieke stalen ramen, deuren en binnenwanden. Het kan gaan
om brandwerende deuren voor een
ziekenhuis, maar ook om het ontwerp
voor deuren in een kantoorgebouw
met eisen voor beveiliging en toegangscontrole. In deze veelzijdige
functie zorg je tevens voor klantcontact, adviseren en inkopen.
www.mhb.nl/werken-bij

Christijn Boerrigter (rechts) met Pascal Arts (midden) en Marcel Herma. Foto Gerard Burgers
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