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Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn passie voor techniek. Vandaag: Wouter van Raffen, 
directeur Vakopleiding Techniek in Nijmegen en Cuijk.

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Mijn vader was gereedschapsmaker bij de ASW, een fabriek in 
Nijmegen waar ze geisers maakten. Als kind zag ik hem achter 
de freesmachine staan, dat was mijn eerste kennismaking 
met metaaltechniek. Als jongen sleutelde ik aan brommers en 
ben ik via de mavo zo snel mogelijk naar de MTS in Nijmegen 
gegaan. Na anderhalf jaar ben ik overgestapt naar een bedrijf 
waar ik vier dagen in de week werkte met CNC-freesmachines. 
Daarnaast ging ik één dag in de week naar school. Later ben 
ik bij Philips in Nijmegen in de bedrijfsmechanisatie gaan 
werken. Daarnaast volgde ik de lerarenopleiding Mechanische 
Techniek. Voor mijn stage kwam ik bij de Vakopleiding 
Techniek terecht, zo ben ik er hier ingerold. We leiden hier 
technisch specialisten op. Het vak overdragen aan anderen, 
dat vind ik het leukste van onderwijs geven.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Er is ontzettend veel vraag naar technisch specialisten. 
Jaarlijks komen er bij ons zo’n zestig binnen, maar er is 
behoefte aan een veelvoud daarvan. We proberen zo 
veel mogelijk jongeren te enthousiasmeren voor techniek 
met allerlei activiteiten: open dagen, meeloopdagen, 
oriëntatiedagen via Sterk Techniekonderwijs en een 
techniekcursus voor vmbo-docenten. We werken met de 
nieuwste machines, van CNC-machines tot robots. Techniek 
blijft zich ontwikkelen en wordt met de dag innovatiever en 
uitdagender.’

Waarom steunt u Tech Gelderland?
‘We moeten alles aangrijpen om de jeugd enthousiast te 
maken voor techniek. Door te vertellen dat een baan in de 
techniek leuk en uitdagend is. En door te laten zien dat je als 
technisch specialist een mooie toekomst tegemoet gaat. Dat 
kun je het beste samendoen.’

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: Wiesje Post (Hayona) 
Teksten:  Francien van Zetten, Ceciel Bremer 

en Floortje Dekkers

 ‘Techniek: telkens een nieuwe uitdaging’
‘Techniek is afwisselend en brengt je telkens 
een nieuwe uitdaging. Je komt op plekken 
waar een ander nooit komt. Ik heb gewerkt 
op grote schepen en in de badkamer van het 
Catshuis’, zegt Hans van Weile over zijn liefde 
voor techniek. ‘Maar als je liever altijd op de-
zelfde plek werkt, kan dat ook in deze sector. 
Techniek is zo breed.’ 

De 60-jarige coördinator opleidingen en ont-
wikkeling bij Kersten Technische Bedrijven in 
Elst ademt techniek. Hij begon zijn loopbaan 
als elektromonteur, maar hield zich daarna al 
vrij snel bezig met opleidingen. ‘Het is altijd 
mijn passie geweest om de link te maken 

tussen praktijk en scholing. Wat verwachten 
werkgevers van hun toekomstige werknemers 
en welke opleiding past daarbij?’ 
Kersten Technische Bedrijven is actief in 
de retail- en utiliteit en heeft een paar jaar 
geleden de energietransitie onderdeel ge-
maakt van het bedrijf en zijn disciplines. ‘Onze 
medewerkers voeren nu projecten uit, waarbij 
complete woonwijken worden omgezet naar 
gasloos. Dat kun je als bedrijf niet alleen. Het 
is mijn taak om de samenwerking met andere 
bedrijven op te zoeken, stagiairs te werven en 
onze medewerkers bij te scholen van retail- en 
utiliteitmonteurs naar de energietransitie’, legt 
Hans van Welie uit. 
Deze omscholing vindt deels in het eigen op-
leidingscentrum van Kersten plaats. ‘Motivatie 
is altijd de belangrijkste voorwaarde voor een 
succesvolle opleiding.’

Praktijkleermeesters
Vmbo’ers kunnen bij Kersten een snuffelstage 
volgen, mbo’ers kunnen er terecht voor hun 
BOL- of BBL-opleiding en hbo’ers vinden er 
hun stageplek op de engineersafdeling. ‘Het 
mooie aan Kersten is dat we veel disciplines in 
huis hebben. En als de student iets moet leren 
dat wij in de praktijk niet kunnen bieden, dan 
wordt hij daar in ons eigen opleidingscentrum 
over bijgespijkerd’, verklaart Hans van Welie. 
‘We hebben voor zowel elektrotechniek als 
installatietechniek een praktijkleermeester in 
dienst.’ 

Stageopdracht: combinatie van hydrauliek en mechaniek
Enrico Klok werkt voor zijn derde-
jaarsstage Werktuigbouwkunde bij 
de HAN aan een zware hydraulische 
jib (een giek) voor een compactkraan. 
Voor hem de vuurdoop in het bedrijfs-
leven. Bij zijn opdrachtgever Hoefl on 
in Barneveld zijn ze blij met de gedre-
ven student.  

Het is vooral de combinatie van hy-
drauliek en mechaniek die Enrico Klok 
aanspreekt in zijn stageopdracht. Hij 
is bezig met een conceptontwerp voor 

een zwaardere jib op de C30 compact-
kraan. Er bestaat al een lichtere variant, 
maar Hoefl on wil klanten ook een jib 
bieden die meer gewicht kan tillen en 
een extra verstelmogelijkheid heeft. 
Om bijvoorbeeld horizontaal verder te 
kunnen hijsen. 
Enrico Klok: ‘Ik ben veel aan het bereke-
nen. Op school gaat het vaak om een 
enkele berekening, zoals een constructie 
doorrekenen voor het inklemmen van 
een balk. Voor dit ontwerp gaat het om 
ingewikkelder, meervoudige berekenin-

gen. Ik ben een perfectionist. Ook al 
is het een concept ik wil het helemaal 
goed doen.’

Frisse blik van studenten
Daar is stagebegeleider Henk Bessel-
sen het mee eens. ‘Enrico is soms té 
precies, daar zet ik dan de rem wel op. 
Maar we werken heel graag met sta-
giaires, zoals hij. Ze hebben een frisse 
blik en nieuwere kennis.’
Als stagebegeleider heeft Henk 
Besselsen een belangrijke tip voor het 
hoger onderwijs: zorg dat hbo-stu-
denten voor hun derdejaarsstage 
ervaring opdoen in de praktijk. Echt 
met hun hánden aan het werk. Dat 
zou echt een verrijking van de oplei-
ding betekenen.’
Enrico Klok heeft toevallig wél die 
praktijkervaring. Meegekregen van 
huis uit met een opa die smid was, 
een vader die bij Scania werkt en een 
buurman met een metaalbedrijf. Bij 
zijn huidige weekendbaan leert hij 
praktische vaardigheden als snijden, 
zetten en lassen. ‘Van jongs af aan 
heb ik interesse voor metaaltechniek. 
Na de havo koos ik voor hbo Werk-
tuigbouwkunde. Ik vind het fi jn dat ik 
met duidelijke, tastbare materie werk. 
Zoals tandwielen, daarbij kan ieder-
een zich iets voorstellen.’
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Hans van Welie met student.  
foto: Erik van ‘t Hullenaar

Enrico Klok (links) en Henk Besselsen bij de compactkraan. foto: Gerard Burgers

Kiezen

Kiezen

column

De Metaal leert door!
Vanuit het landelijke project “NL 
leert door” wordt aan iedereen van 
18 tot aan pensioengerechtigde 
leeftijd de kans geboden gebruik 
te maken van gratis scholing en/
of sectoraal maatwerk. De Metaal-
unie heeft dit samen met scholings-
adviesbureau Opleiding Ontwik-
keling Metaalbewerking (OOM) en 
Gelders Vakmanschap aangegre-
pen om het regionaal te vertalen 
naar “De Metaal leert door!”
Ondernemers in de metaal kunnen 
hun medewerkers nu in het kader 
van deze actie helemaal kosteloos 
een training laten volgen op het 
gebied van digitale vaardigheden, 
communicatie, samenwerken, en 
nog meer. Heel interessant is dat 
we extra compacte ontwikkelad-
viestrajecten aan medewerkers 
kunnen geven voorafgaand aan de 
scholingsaanvraag.

Het maakt overigens niet uit of 
iemand in loondienst is, een fl exibel 
contract heeft of werk zoekt. Ook 
zelfstandigen en zzp’ers kunnen via 
de subsidieregeling gebruik maken 
van kosteloze scholing, begeleiding 
of ontwikkeladvies. Op die manier 
hoopt de Metaal ook zij-instroom 
te bevorderen. 
Uiteraard is het bij de bedrijven 
momenteel, door corona, de staal-
prijzen, de energiecongestie, alle 
hens aan dek om de zaken op orde 
te houden. Toch is het van belang 
dat juist nu medewerkers goed op-
geleid zijn. Digitale vaardigheden 
worden daarbij steeds belangrijker 
en daarom ligt de focus van de 
scholing ook op dit vlak. Werk-
nemers kunnen zich zelfstandig 
hiervoor aanmelden! 

Gelders Vakmanschap heeft met 
het OOM afgesproken, dat coa-
ches worden ingezet om hierover 
in gesprek te gaan. De coaches, 
Jan Heeres, Roy van Aalst en Haske 
van Aken kennen het speelveld 
en de opleidingsinstituten waar 
de opleidingen kunnen worden 
gevolgd. Zij kunnen helpen met het 
maken van de juiste keuze en welke 
cursus daar dan bij past. Uiteraard 
mag die cursus dan ook kosteloos 
gevolgd worden. Hoe makkelijk kan 
het zijn!?

Interesse? Eenieder in de klein me-
taalbranche kan voor aanvullende 
informatie contact opnemen met 
info@geldersvakmanschap.nl of 
direct aanmelden via www.oom.nl. 

Toine Straatman,
Regiosecretaris Kon. Metaalunie
Gelderland & Flevopolder

Liftmonteur: breed vakgebied en duurzaam inzetbaar
‘Een lift is net een doos, die omhoog- 
en omlaag gaat en waar mensen 
onderweg in- en uitstappen. Het 
besturingssysteem erachter lijkt sim-
pel, maar per merk zit er wel degelijk 
verschil in de techniek. Die kennis is 
precies wat onze medewerkers nodig 
hebben’, vertelt Ronald van Rangel-
rooij, verantwoordelijk voor perso-
neelszaken bij Motive Liften in Loenen.

Ronald van Rangelrooij ging twintig 
jaar geleden van start in de arbeids-
bemiddeling en stapte over naar tech-
nische bedrijven. ‘Technische vakmen-
sen zijn gek op hun werk, ze praten er 
vol passie over.’ Hij is bijna twee jaar 
onder andere verantwoordelijk is voor 
opleiding en loopbaanbegeleiding van 
de medewerkers bij Motive Liften. 
‘We willen graag dat alle medewer-
kers duurzaam inzetbaar blijven. Een 
oudere medewerker vindt misschien 
niet meer zoveel uitdaging in het 
renoveren van liften, maar juist wel 
in complexe storingen oplossen. Dan 
bieden we hem een opleiding aan om 
zich te specialiseren’, noemt Ronald 
van Rangelrooij als voorbeeld. 

Erkend leerbedrijf
Motive Liften houdt zich bezig met 
service en onderhoud van alle mer-

ken liften, renovatie van liften én het 
op maat maken van nieuwe liften. Het 
is een erkend leerbedrijf, voor BOL- en 
BBL-studenten. ‘Je kunt hier veel kanten 
op: als servicemonteur dagelijks op pad, 
maar een baan op kantoor kan ook. 
Bijvoorbeeld als servicecoördinator of 
werkvoorbereider’, verklaart Ronald van 
Rangelrooij. ‘Ook zij-instromers bieden 
wij een mooie toekomst in de lifttech-
niek.’

Met in totaal zeventien medewerkers is 
het bedrijf overzichtelijk en ziet de HR-

man van dichtbij waar behoefte is aan 
extra kennis. ‘Het komt voor dat een 
ervaren medewerker goed is in lassen, 
maar het lastiger vindt om elektrische 
schema’s te lezen. Dan vind ik het fi jn 
om iets bij te kunnen dragen in de ont-
wikkeling van zijn kennis.’  
De opleiding van de medewerkers van 
Motive Liften wordt vooral verzorgd 
door het ROVC. ‘Deze partij biedt veel 
specialistische opleidingen aan, zoals 
elektrisch schakelen. Het zijn vaak 
hele gedegen opleidingen, die je een 
goed toekomstperspectief geven.’
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Ronald van Rangelrooij (links) met monteur Twan Nijenhuis bovenop een lift.  
foto: Gerard Burgers
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Vmbo’ers maken scooterkrik
Metaal bewerken, lassen en je eigen scooter-
krik maken: twaalf vmbo-leerlingen van het 
Hendrik Pierson College (HPC) in Zetten hebben 
het nieuwe project Plaat- en constructie maken 
gekozen. Op school leren ze plaatwerk, frezen 
en draaien, bij smederij van Cees Pronk het 
lassen en bij Bever Car Products zetten ze hun 
zelfgemaakte onderdelen in elkaar. 

Quinten Degen (16) en Teun Konings (15) zetten 
de onderdelen van hun scooterkrik in elkaar. 
Quinten heeft het nieuwe project Plaat- en 
constructie maken gekozen, omdat hij techniek 
leuk vindt. ‘Ik werk graag met mijn handen.’ 
Teun kiest meestal sport als keuzevak, dit keer 
is het techniek. ‘Ik heb nu allemaal dingen 
gedaan, die ik nog nooit eerder heb gedaan, 
zoals lassen.’
Gevi Zoetekouw is docent Techniek bij HCP 
Zetten. Hij heeft drie vmbo-keuzevakken Ver-
spaningstechnieken, Plaat- en constructiewerk 
en Praktisch Booglassen samengevoegd in het 
nieuwe project Plaat- en constructie maken. 
‘Leerlingen maken in tien weken een ontwerp 
in een 3D-tekenprogramma en voeren dat uit 
met behulp van plaatwerk, verspanen, lassen 
en zetten de onderdelen in elkaar.’ 
Het doel is een bruikbaar eindproduct maken, 
zoals een scooterkrik. En samenwerking met 
het bedrijfsleven, zodat de vmbo’ers kennis 
maken met de praktijk. De uitvoering van 
dit nieuwe project is tot stand gekomen in 
samenwerking met Sterk Techniekonderwijs 
(STO) Regio Rijk van Nijmegen en de bedrijven 

Cees Pronk Smederij en Bever Car Products in 
Andelst.

Passende vervolgopleiding kiezen
Het is voor vmbo-leerlingen belangrijk dat ze 
kennis maken met verschillende vormen van 
techniek om een passende vervolgopleiding 
te kunnen kiezen, benadrukt Gevi Zoetekouw. 
‘Er kiezen te weinig jonge mensen voor tech-
niek, terwijl het een mooi en boeiend vak is. 
En er zijn veel technische mensen nodig in het 
bedrijfsleven.’
Bever Car Products ontwerpt en produceert 
aanpassingen voor auto’s, zodat mensen met 
een handicap toch kunnen autorijden. Werk-
voorbereider en productieleider René Floor: 
‘Jongeren enthousiast maken voor techniek is 
onze grootste drijfveer om aan dit project mee 
te doen.’
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Gevi Zoetekouw (links) met Quinten Degen (midden) 
en Teun Konings. foto: Raphaël Drent   
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