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Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn passie voor techniek. Vandaag: Mathijs van Leeuwen, 
directeur Van Leeuwen Auto’s in Kesteren.

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Techniek is mij met de paplepel ingegeven: mijn ouders 
hadden een autobedrijf en we woonden bij de zaak. 
Aansluitend op de vmbo-opleiding Autotechniek heb ik de 
IVA-opleiding in Driebergen gedaan. Daarna heb ik bij twee 
autobedrijven gewerkt om kennis en nieuwe inzichten op te 
doen. Inmiddels heb ik 24,5 jaar mijn eigen autobedrijf. Ik heb 
meer met ondernemen dan met techniek, maar volg technische 
en technologische ontwikkelingen op de voet. Elektrische 
auto’s, dat is de toekomst: in 2009 hebben wij de eerste 
demonstratie met een elektrische auto aan onze klanten 
gegeven. We zijn sinds 2013 gespecialiseerd in elektrische 
auto’s. Nu komt de auto op waterstof eraan. Zodra daar meer 
laadstations voor zijn, gaat dat ook lopen. We verwachtten 
dat in 2025 een kwart van de nieuw verkochte auto’s elektrisch 
is. Misschien lukt dat dit jaar al.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Dit is echt een punt van zorg in onze branche. We doen veel 
onderhoud en schadeherstel, maar er is een structureel tekort 
aan instroom van goed opgeleide en praktisch ingestelde 
vakmensen. Daarom steunen meer dan vijftig bedrijven 
uit de regio de komst van het Praktijkopleidingscentrum 
Schadeherstel en de BBL-opleiding Schadeherstel. Deze 
vierjarige opleiding is dit schooljaar gestart met ruim vijftig 
leerlingen. Het is een samenwerking met mbo-instelling Rijn 
IJssel in Arnhem. Hier is echt in geïnvesteerd, het is een grote 
stap vooruit.’

Waarom steunt u Tech Gelderland?
‘Met elkaar bereik je meer, dan ieder afzonderlijk. Juist door 
het tekort aan technische vakmensen, is het belang groot. Om 
de instroom bij technische opleidingen te bevorderen móet je 
de krachten bundelen.’

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 ons: info@techgelderland.nl

Projectmanagement: Alex Dorgelo
Online communicatie: Laura de Vries 
Teksten:  Francien van Zetten, Huub Luijten, 

Frank Thooft

Autotechniek: keuzedeel Waterstof
Rijn IJssel in Arnhem introduceert in januari het 
keuzedeel Waterstof bij de mbo-opleidingen 
Autotechniek. Studenten maken op een prak-
tische manier kennis met techniek in een auto, 
die op waterstof rijdt. Samen met STO Regio 
Arnhem en diverse bedrijven ontwikkelt Rijn 
IJssel ook een keuzevak Elektrische Voertuigen 
voor het vmbo.

Er zijn steeds meer hybride en volledig op elek-
triciteit rijdende auto’s op de weg. Volgens de 
Europese brancheorganisatie ACEA ging het 
vorig jaar om 20 procent van alle auto’s. ‘Daar 
zitten ook auto’s bij die op waterstof rijden’, 
zegt Thomas Versteeg, docent Autotechniek bij 
mbo-instelling Rijn IJssel in Arnhem. ‘Vandaar 
dat onze studenten vanaf januari in het derde 
leerjaar de mogelijkheid krijgen ervaring op te 
doen met die techniek.’

In de Europese Unie mogen vanaf 2030 of 
2035 geen nieuwe auto’s met benzine- of die-
selmotoren meer verkocht worden. ‘Het wordt 
dus steeds belangrijker dat mbo-studenten 
autotechniek weten hoe elektrische auto’s 
werken’, constateert Thomas Versteeg. ‘Het is 
zaak dat onze studenten wat van de energie-
transitie weten, begrijpen hoe een waterstof-
brandstofcel is opgebouwd en hoe je veilig 
met waterstoftechniek werkt.’

Tech Plaza op ENKA-campus
Rijn IJssel beschikt in het gloednieuwe Tech 
Plaza op de ENKA-campus over een moderne 
werkplaats met onder meer een Volkswagen 
E-Up. Ook met schaalmodellen worden prac-
ticumlessen verzorgd over waterstofbrand-
stofcel aangedreven auto’s. ‘Het idee is mee 
te doen aan een Grand Prix-race voor water-
stof-automodellen, die op afstand bestuur-
baar zijn’, vertelt de docent Autotechniek. ‘Dat 
is een duurrace: welke modelauto rijdt in twee 
uur de meeste rondjes.’
Thomas Versteeg heeft ook contact met enkele 
Arnhemse waterstofbedrijven, die gastlessen 
gaan verzorgen en leerlingen ontvangen.
Bij bedrijven gespecialiseerd in waterstofmo-
toren in de regio Arnhem is veel werkgelegen-
heid. Thomas Versteeg: ‘Arnhem loopt voorop 
bij de toepassing van waterstof als brandstof 
voor onder meer voertuigen, van auto’s tot 
bussen en vrachtwagens. Vandaar dat we kop-
loper willen worden als het gaat om mbo-on-
derwijs in waterstoftechniek.’

‘Interessant hoe je met waterstof elektriciteit maakt’
Ruim tachtig havo-3-leerlingen van 
het Liemers College bezochten 
15 november bij de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen (HAN) vijf 
technische workshops. Een dag met 
loopbaanoriëntatie op het gebied van 
elektrotechniek, autotechniek, bouw-
kunde, programmeren en lasersnijden. 

Rowan en Cas uit 3-havo van het 
Liemers College in Zevenaar vinden 
het reuze leuk als ze van HAN-student 
Julian van Snippenberg uitleg krijgen 
over de werking van de Waterstof 
Demonstrator. ‘Interessant, hoe je met 

waterstof elektriciteit maakt. Zoiets 
heb ik nog nooit gezien’, zegt Cas. 
Rowan knikt: ‘Ja, maar de workshop 
Bouwkunde, waarbij we een brug van 
spaghetti hebben gemaakt, vond ik nog 
leuker.’ Hij twijfelt nog of hij een tech-
nisch profiel kiest. ‘Misschien doe ik het 
wel omdat er veel vacatures in 
de techniek zijn.’

Ruim tachtig havo-3-leerlingen van 
het Liemers College bezoeken de 
techniekdag bij de HAN in Arnhem ge-
organiseerd door SEECE Energietalent. 
In maart kiezen 3-havo-leerlingen hun 

profiel: wordt het een maatschappij-
profiel of toch een natuurprofiel? 
‘Met zo’n dag willen we leerlingen 
helpen goede keuzes te maken’, zegt 
Sonja Froon, decaan bij het Liemers 
College in Zevenaar. ‘We laten leerlin-
gen ervaren wat techniek is. Zo leren 
ze zichzelf beter kennen en ontdekken 
ze beter wat bij ze past.’

HAN-opleidingen
De havo-leerlingen ervaren wat er 
mogelijk is met techniek tijdens vijf 
workshops verzorgd door verschil-
lende HAN-opleidingen: Automotive 
(autotechniek), Built Environment 
(bouwkunde), Elektrotechniek, 
FabLab (lasersnijden en 3D-printen) 
en de Pabo (virtual reality). Bij elektro-
techniek programmeren de havisten 
rijdende robots en krijgen ze uitleg 
over de Waterstof Demonstrator. 
Het bouwen van een brug van spa-
ghetti is best ingewikkeld, ontdekken 
de havisten bij de bouwkunde-work-
shops. ‘Je moet ineens nadenken over 
vormen van constructie. Dat is voor 
veel leerlingen een eyeopener’, vertelt 
Sonja Froon. Ze noemt de Oriënta-
tiedag heel waardevol. ‘De volgende 
dag waren er in de klas opvallend 
veel vragen over de profielkeuze. Het 
bezoek aan de HAN heeft het denk-
proces op gang gebracht.’
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Thomas Versteeg. foto: Gerard Burgers

Vijf havo-3-leerlingen programmeren een rijdende robot. foto: Gerard Burgers
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Een leven lang 
ontwikkelen

Er wordt dagelijks wel over bericht; 
we moeten massaal overstappen 
van de brandstofmotor naar een 
aandrijving die wordt gevoed door 
milieuvriendelijker alternatieven. 
Afscheid nemen van een verbran-
dingsmotor die al sinds eind 19e 
eeuw deel uitmaakt van ons leven 
brengt emoties met zich mee. Dat 
is natuurlijk logisch, want elke 
verandering zorgt voor emoties en 
leidt in meer of mindere mate tot 
weerstand.

Maar als we de emoties buiten 
beschouwing laten, dan is deze 
verandering noodzakelijk om ons 
te kunnen conformeren aan de 
klimaatverdragen waar we onze 
handtekening onder hebben gezet. 
Voor scholen die opleidingen op 
het gebied van mobiliteit aanbie-
den, betekent dit een forse omslag. 

Nieuwe technieken aanbieden
Wij als ROC Rijn IJssel hebben 
collega’s nodig die verstand heb-
ben van elektrische aandrijvingen, 
batterijpakketten en waterstof. 
Want hoewel we nog steeds jon-
geren mogen opleiden die in staat 
zijn allerhande werkzaamheden 
aan een benzine- of dieselauto uit 
te voeren en niets weten van 100 
procent elektrische aandrijvingen, 
is het onze maatschappelijke taak 
deze nieuwe technieken toch aan 
te bieden. Dat doen we dan ook.

Dit vraagt iets van ons als school 
en van iedere individuele docent 
en instructeur. Een leven lang 
ontwikkelen is niet alleen iets voor 
mensen in het bedrijfsleven, maar 
zeker ook belangrijk voor iedereen 
die met leerlingen of studenten te 
maken heeft. Het maakt het vak 
van opleiden interessanter en nog 
dynamischer. Dat geldt voor alle 
technische opleidingen, maar zeker 
ook voor de mobiliteitopleidingen. 
Ik wens iedereen een veilige en 
duurzame rit toe op weg naar een 
mooie toekomst!

Marco van Alst
Teamleider 
Engineering & Mobiliteit, Rijn IJssel

HAN met Waterstof Demonstrator het land in
Met een geëlektrifi ceerde Fiat Doblo 
en een speciaal ontwikkelde wa-
terstofgenerator in een aanhanger 
trekken experts van de HAN het land 
in. Zij geven uitleg over waterstoftech-
niek bij scholen, bedrijven en andere 
organisaties. Projectleider Toin Peters 
ontwikkelde de Waterstof Demonstra-
tor samen met studenten.

Het idee komt van Toin Peters, project-
manager bij HAN Automotive Research 
in Arnhem. Hij is afgestudeerd aan 
de MTS Autotechniek in Apeldoorn 
en deed daarna HTS Economische 
Bedrijfstechniek aan de Hogeschool 
van Rotterdam. Met die autotechni-
sche en bedrijfskundige achtergrond 
is hij bij uitstek geschikt als project-
manager bij de HAN. ‘Het mooie van 
autotechniek is dat je veel verschil-
lende soorten techniek tegenkomt. 
Elektronica, constructie, ICT, control-
ling, motormanagement, voertuigdy-
namica, enzovoorts’, zegt Toin Peters. 
‘Onze studenten hebben allemaal wat 
met techniek. De een gaat verder in 
het management, de ander verdiept 
zich in mechanica, de derde gaat voor 
design. Allemaal krijgen ze te maken 
met duurzaamheid, een speerpunt van 
de HAN. En als je afgestudeerd bent 
staan bedrijven om je te springen.’

Verduurzaming van de aarde
De meeste studenten op de Academie 
Engineering & Automotive hebben havo 
gedaan. ‘Maar ook vwo-leerlingen en 
mts’ers kunnen hier uitstekend terecht’, 
zegt Toin Peters. Hij ziet dat studenten 
heel enthousiast worden van de Water-
stof Demonstrator. ‘Je werkt daarmee 
aan de verduurzaming van de aarde. 
Je kunt energie uit waterstof omzetten 
naar elektrische energie met hulp van 
een brandstofcel. Met deze elektrische 

energie kun je auto’s en vrachtwagens 
laten rijden, maar ook gebouwen 
verwarmen.’
Studenten komen niet alleen in de 
automotive terecht, maar bijvoorbeeld 
ook in de energiesector, meldt Toin 
Peters. ‘Met de Waterstof Demonstra-
tor laten we zien wat er nu kan. Onze 
studenten bouwen mee. Door slimme 
uitvindingen te doen wordt het ge-
bruik van waterstof steeds rendabeler. 
Ik vind het een kick om dat te zien.’

techgelderland.nl/werken

Werken

Toin Peters bij de Waterstof Demonstrator.   foto: Gerard Burgers
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‘Techniek ontdekken is fun’
‘Geen idee over wat techniek allemaal inhoudt, 
hebben die vmbo’ers. Dat is helemaal niet 
erg’, vindt Wouter van der Werff. Hij is docent 
Dienstverlening en Producten bij Het Rijks 
vmbo in Nijmegen én projectcoördinator van 
het programmateam Mobiliteit en Transport 
van Sterk Techniek Onderwijs (STO) regio Rijk 
van Nijmegen. ‘Samen een skelter bouwen en 
daarna een rondje erin rijden.’

‘Het zijn kinderen en ze komen zich hier in de 
Hubertushal oriënteren. Het is misschien wel 
hun allereerste praktische kennismaking met 
motorvoertuigtechniek’, zegt Wouter van der 
Werff. Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van alle 
vmbo-scholen, het Praktijkonderwijs en het 
Voortgezet Speciaalonderwijs in de regio Nij-
megen kunnen deelnemen aan programma’s 
van STO. Het STO-oriëntatieprogramma Mo-
biliteit en Transport bestaat uit anderhalf uur 
techniekpraktijk in de Nijmeegse Hubertushal. 
Hier beschikken Het Rijks en STO over ruimte 
om leerlingen te ontvangen en aan de slag te 
laten gaan. ‘Ze snuffelen even aan de praktijk. 
We beginnen met een korte inleiding: waar zijn 
we, wat gaan we doen en hoe. Daarna gaan 
leerlingen in groepjes aan de slag.’ 
‘Stel je voor’, zegt een glunderende Wouter van 
der Werff, ‘je komt in een grote, industriële hal 
vol met allerlei technieken. Daar ga je met je 
medeleerlingen een skelter met elektromotor 
in elkaar zetten. En als-ie klaar is, kun je er 
rondjes mee rijden in de hal. Hoe gaaf is dat? 

Ook leerlingen die er niet zoveel zin in hebben, 
zijn zo om.’

Motorvoertuigentechniek van toekomst
De vmbo-leerlingen maken kennis met motor-
voertuigentechniek die de toekomst heeft. ‘Dus 
geen klassiek sleutelwerk aan ingewikkelde 
verbrandingsmotoren. De toekomst is aan 
hybride en volledig elektrische voertuigen’, 
benadrukt Wouter van der Werff. ‘Zo’n skelter 
bouwen, is ideaal om leerlingen op een speel-
se manier te laten ervaren wat er bij techniek 
komt kijken. Er komt inzicht, handigheid en 
samenwerking bij kijken.’ 

Ontdekken

Wouter van der Werff. foto: Erik van ’t Hullenaar   
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