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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
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Transport en 
Logistiek is ook 
Techniek

Transport en de Logistiek, wat is 
dat eigenlijk? Vijf jaar geleden 
was ik dan gaan vertellen over de 
vrachtautochauffeur, planner en 
magazijnmedewerker. Klopt ook, 
maar er is meer, veel meer!
Bedrijven die in deze branches 
bezig zijn, verdienen hun boterham 
al lang niet meer alleen door het 
verplaatsen van spullen van A naar 
B. Sterker nog, ze verdienen steeds 
meer aan alle services die worden 
gevraagd en waarop ze inspelen. 
Denk aan een bedrijf uit Nijmegen 
dat er voor zorgt dat grote evene-
menten tijdig worden bevoorraad 
met alle horecabenodigdheden. 
Vroeger zetten ze het af bij de 
ingang. Tegenwoordig bouwen ze 
het geheel ook op, zodat de bar-
keeper meteen kan gaan tappen. 
Of ze zorgen ervoor dat de lichtin-
stallatie niet alleen wordt afgele-
verd, maar ook wordt geïnstalleerd.

Ander voorbeeld uit de Achterhoek. 
Dit bedrijf vervoert alle landbouw-
werktuigen van John Deere.
Wat je echter niet aan de buiten-
kant ziet, is dat dit transport- en 
opslagbedrijf ook onderdelen 
assembleert voor onder andere 
de trekkers. Ze verdienen dus een 
betere boterham door het in elkaar 
zetten van deze trekkers, die dus 
niet meer in z’n geheel naar Neder-
land komen.

Dit betekent dus ook dat de oplei-
dingen voor Logistiek de komende 
jaren gaan veranderen en nog 
interessanter worden. Zo kun je een 
lesmodule elektrische installaties 
gaan kiezen, of een module horeca, 
en steeds meer kom je ICT tegen. 
ROC’s zijn daarom steeds beter in 
contact met de buitenwereld. Om 
zo zicht te krijgen en te houden op 
de dynamiek van de arbeidsmarkt 
en hierin mee te bewegen.

Onze opleidingen worden hierdoor 
steeds meer interdisciplinair. En 
volgens mij worden ze zo veel inte-
ressanter en uitdagender. Waarbij 
onze studenten ook in de opleiding 
van hun keuze steeds beter hun 
eigen talenten ontdekken.

Folkert Potze
Directeur Techniek ROC Nijmegen
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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.’ 
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Wouter van der Werff. foto: Erik van ’t Hullenaar   

‘Sleutelen aan auto’s vind ik gaaf’
Menno Diks is tweedejaars student bij ROC 
Nijmegen. Hij volgt de BOL-opleiding Technisch 
specialist voertuigen en mobiele werktuigen 
niveau 4. ‘Ik heb havo gedaan en heb overwo-
gen een hbo-opleiding te doen. Ik heb geko-
zen voor het mbo, omdat ik dan meer met de 
praktijk bezig ben.’ 

Als kind werd Menno Diks besmet met ‘het au-
tovirus’. ‘Het ging toen alleen om de mooie bui-
tenkant. Nu ben ik vooral bezig met de binnen-
kant, de techniek.’ De opleiding die hij volgt, is 
opgebouwd uit een basisdeel algemene kennis 
en vaardigheden, een profieldeel specifieke 
kennis en het keuzedeel, extra vakken om je 
kennis te verdiepen of te verbreden. 
De mbo-student koos bewust voor de oplei-

ding van ROC Nijmegen. ‘Ik woon in Druten, 
Nijmegen is goed bereikbaar voor mij. Belang-
rijker nog: de opleiding is overzichtelijk en je 
wordt er persoonlijk benaderd. Dat merkte ik 
meteen bij de open dag. De afstand tussen 
studenten en docenten is klein. Dat bevalt me.’

Autotechniek: nieuwe wereld
‘Ik had nog nooit aan een auto gesleuteld. Er 
ging op deze school een wereld voor me open’, 
vertelt Menno Diks. ‘Het sleutelen vind ik gaaf.’ 
Docent motorvoertuigen Hendrik van Hanswijk 
schetst kort waar wat studenten leren: ‘Het 
gaat over verbrandingsmotoren, auto-elektro-
nica, informatica, aircosystemen en klimaat-
beheersing en veiligheidssystemen. Daarnaast 
volgen ze algemene vakken, zoals Nederlands, 
Engels, Rekenen en Burgerschap.’
Als studenten na vier jaar de opleiding af-
ronden, kunnen ze complexe mechanische en 
technische problemen opsporen, storingen op-
lossen, complexe reparaties uitvoeren, elektro-
nische onderdelen monteren en onderhouds-
beurten uitvoeren. Hendrik van Hanswijk: ‘Ze 
kunnen zo aan de slag bij een automerkdealer 
of garagebedrijf.’
Iedere student doorloopt elk leerjaar een 
keuzedeel. In zijn eerste jaar volgde Menno 
Diks het keuzedeel Digitale Vaardigheden. Hij 
is nu bezig met Ondernemend Gedrag. ‘Na mijn 
opleiding wil ik een You Tube-kanaal opzetten 
met instructie- en entertainmentvideo’s over 
autotechniek. Dan helpt het als je weet hoe je 
een onderneming kunt opzetten.’ 
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Student Menno Diks en docent 
Hendrik van Hanswijk.  foto: Erik van ’t Hullenaar
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‘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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Vijf havo-3-leerlingen programmeren een rijdende robot. foto: Gerard Burgers
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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.’
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Toin Peters bij de Waterstof Demonstrator.   foto: Gerard Burgers
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