
Tech Ambassadeur
Stefan van Tongeren

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn passie voor techniek. Vandaag: Stefan van Tongeren, 
directeur stichting S-TEC, Smart Technology Experience Center, 
in Tiel.

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘In Nijmegen bestond in de jaren tachtig een soort Technieklab 
waar kinderen konden puntlassen, met computers konden 
werken en met chemie en elektrotechniek. Ik ben met natuur 
en techniek opgevoed en heb milieukunde gestudeerd aan de 
Universiteit van Utrecht. Met een studievriend heb ik in 1999 
het eerste elektrische taxibedrijf van Europa opgericht. We 
waren te vroeg, maar het was een goede leerschool. Als con-
sultant ben ik bedrijven gaan adviseren over duurzaamheid. 
In 2012 vond ik dat er in de Regio Rivierengebied te weinig ge-
beurde op het gebied van duurzaamheid. Met anderen ben ik 
aan de slag gegaan met burgerinitiatieven voor het duurzaam 
opwekken van energie. Via Energie Samen Rivierenland voeren 
we het Energieloket uit. Daarmee geven we huiseigenaren 
onafhankelijk en persoonlijk energieadvies. Het Energieloket 
maakt onderdeel uit van S-TEC, dat 30 mei offi cieel wordt 
geopend.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Het energiesysteem verandert van centraal naar decentraal. 
De energietransitie gaat heel veel werk opleveren in de vorm 
van duurzame opleidingen en werkgelegenheid. Zonder lokale 
vakmensen met kennis van duurzame energiesystemen gaan 
we dat niet redden. Daarvoor moeten het onderwijs en bouw- 
en installatiebedrijven veel beter samenwerken. De afstand 
tussen de afgestudeerden en de praktijk is te groot. Met S-TEC 
verbinden we vraag en aanbod met elkaar. Fabrikanten als 
Itho Daalderop, Remeha, Vaillant en Nefi t plaatsen hier graag 
hun innovatiefste producten, zodat scholieren en vakmensen 
via bijscholing kunnen leren hoe die werken.’

Waarom werkt u samen met Tech Gelderland?
‘Net als Tech Gelderland leggen we met S-TEC de verbinding 
tussen onderwijs, overheden en ondernemers als het gaat om 
techniek en technologie.’

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. Thema van vandaag: bouw- en installatietechniek

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 en Huub Luijten

‘Gebouw ontwerpen in 3D lijkt op gamen’
Vmbo-scholieren Maud van den Bighelaar 
en Arthur Knaven krijgen een blik achter de 
schermen bij Bouwbedrijf Van Dillen in Culem-
borg tijdens de Meeloopdag voor de nieuwe 
opleiding Smart Building bij ROC Rivor.

BIM-engineer Maxwell Abubakar laat bij 
Bouwbedrijf Van Dillen op een groot scherm 
een 3D-tekening van een gebouw zien. Je ziet 
precies hoe het gebouw in elkaar zit. ‘Wij, de 
bouwkundig tekenaars, zijn de schakel tussen 
de architect en de bouwers.’ BIM staat voor 
Bouw Informatie Management, een digitaal 
systeem, waarin het bouwproces van A tot Z is 
uitgewerkt. Iedereen, die bij het bouwproces 
betrokken is, weet zo precies wat er wanneer 
moet gebeuren. Vmbo-scholieren Maud van 
den Bighelaar uit Kerkdriel en Arthur Knaven 
uit Tiel zijn bij Bouwbedrijf Van Dillen in Culem-
borg op bedrijfsbezoek tijdens de Meeloopdag 
voor de opleiding Smart Building van ROC 
Rivor in Tiel. Van Dillen is een innovatief fami-
liebedrijf met 130 medewerkers, die huizen en 
bijvoorbeeld scholen bouwen en onderhouden.
De Meeloopdag bestaat verder uit een rondlei-
ding in de nieuwe onderwijslocatie van ROC Ri-
vor met een toelichting op duurzame klimaatin-
stallaties en een workshop 3D-ontwerpen. 
Leerlingen maken met een VR-bril een ‘virtuele 
wandeling’ door de eigen ontwerpen om deze 
van binnenuit te bekijken en verbeterpunten te 
ontdekken. Dit zijn allemaal onderdelen van de 
nieuwe opleiding Smart Building.

Duurzaam bouwen met hout
‘We bouwen steeds meer met hout in plaats 
van stenen. Hout is duurzamer, isoleert goed 
en laat zich goed bewerken’, vertelt Teun van 
Laarhoven, bedrijfsleider bij Prefab Fabriek 
Culemborg. ‘Veel onderdelen van een gebouw 
worden tegenwoordig voorgefabriceerd in 
onze werkplaats. Dan kun je efficiënter werken 
en betere kwaliteit leveren.’
‘Het was interessanter dan ik had gedacht’, 
zegt Arthur Knaven. Duurzaam en energiezui-
nig bouwen vindt hij belangrijk. ‘Ik ben zelf niet 
van het klussen. Wel van het gamen en eigen-
lijk lijkt 3D-engineering daar wel op.’    
De volgende Meeloopdag Smart Building is 
op dinsdag 15 maart. Meld je aan via de web-
site van ROC Rivor. 

Maud van den Bighelaar,  Foto: Raphaël
Arthur Knaven en Teun van Laarhoven.  Drent

column

Moderne bouwplaatsen kenmerken 
zich door multiculturele vakmensen, 
die werken binnen verschillende 
vakgebieden. Samenwerking en 
coördinatie is daardoor complexer. 
Van leidinggevenden op de bouw-
plaatsen en het kantoor wordt veel 
gevraagd. Bedrijven binnen de 
bouwsector kampen met een tekort 
aan werknemers, die voldoende 
opgeleid zijn voor het uitvoeren 
van deze taak. De Technische, 
ROC Nijmegen en het bedrijfsleven 
onderzochten welke competenties 
studenten nodig hebben, na het 
behalen van mbo-niveau 3. Hieruit 
is de opleiding Technisch Project-
begeleider (TPB) ontstaan: een 
éénjarige niveau 4 mbo-opleiding, 
die inspeelt op uitdagingen waar-
mee leidinggevenden in de bouw-
sector geconfronteerd worden.
Via projecten worden studenten 
vanaf dag één uitgedaagd in cre-
atief denken en het samenwerken 
met andere vakdisciplines. Reflec-
teren op eigen handelen is naast 
alle vormen van communiceren een 
belangrijk aspect. 

Studentervaring
Wouter Loef-
fen volgde de 
nieuwe opleiding 
TPB: ‘Als timmer-
man op de bouw, 
merkte ik dat mijn interesse lag bij 
het organiseren van een bouwpro-
ject. Na mijn opleiding Allround 
Timmerman was doorstromen 
naar Technisch Projectbegeleider 
daarom ideaal. Een opleiding die je 
helpt het werkveld en het kantoor 
dichter bij elkaar te brengen. En de 
opleiding sluit aan op het hbo.’ ‘Het 
gaafste aan de opleiding vond ik 
werken aan projecten. Samen met 
collega’s uit de klas een duurzame 
strandtent ontwerpen in de vorm 
van een boot! Out of the box-den-
ken en doen wordt gestimuleerd. 
En ik leerde hoe belangrijk commu-
nicatie is, want in de bouw worden 
veel fouten gemaakt door onvol-
doende communicatie.’ 

Bij de opleiding Technisch Project-
begeleider leer je een bouwproject 
plannen van A tot Z, contact leggen 
met onderaannemers, je voorbe-
reiden op diverse gesprekken, het 
presenteren voor groepen en nog 
veel meer. Kortom: alle ingrediën-
ten om jezelf tot een succesvolle 
projectbegeleider te ontwikkelen!
Kijk voor meer info op: www.de-
technische.nl/keuzedelen-509190 

Frits Beens
Docent TPG
Technovium, ROC Nijmegen

‘Niet bijna goed, maar perfect passend’
Afwisselend werk, waarbij je met je 
hoofd en tegelijk met je handen werkt. 
Daar houdt Toon Janssen van. Na 
de havo koos hij voor het mbo. Als 
tweedejaars student Allround Meu-
belmaker/(scheeps)interieurbouwer 
bij ROC Nijmegen komt Toon Janssen 
helemaal aan zijn trekken.

‘Na de havo zou ik naar het hbo gaan’, 
vertelt Toon Janssen. ‘Dan zou ik veel 
met theorie en beeldschermwerk 
bezig zijn en weinig met praktijkuit-
voering. Zo kwam ik uit bij het mbo 
en ben ik gestart met de opleiding 
Allround Meubelmaker/(scheeps)in-
terieurbouwer bij het Technovium van 
ROC Nijmegen.’

Via zijn vader en broer raakte Toon 
Janssen betrokken bij de bouw van 
carnavalswagens in zijn geboortedorp 
Groesbeek. ‘Je bedenkt samen iets en 
gaat dat maken van hout en plaat-
materiaal. Let wel: goed maken. Dat 
is wat me bij de opleiding aanspreekt: 
als je iets maakt, maak je het niet 
bijna goed, maar perfect passend.’
Toon Janssen volgt de BOL-oplei-
dingsvariant, hij gaat vijf dagen naar 
de opleiding en loopt een aantal 
periodes een tienwekenstage bij een 
erkend leerbedrijf. ‘Nu doe ik niveau 
3, als ik dat af heb kan ik door naar 

niveau 4 of naar het hbo. Wat ik hierna 
ga doen, weet ik nog niet.’

Verschillende interieurs
‘De studenten maken tijdens de 
opleiding kennis met allerlei soorten 
interieurs. Van keukens tot inrichtingen 
van restaurants tot scheepsinterieurs, 
meldt Cliff Kosman, praktijkdocent 
meubelmaker/interieurbouwer en 
stagebegeleider. ‘Daarnaast leren 
de studenten hoe je complexe 
meubels maakt van massief hout en 

hoe je leidinggeeft aan andere 
meubelmakers.’
Toon Janssen verwerkte tijdens zijn 
stages verschillende plaatmaterialen 
en bewerkte massief hout tot een 
meubelstuk. ‘Afwisselend werk, daar 
houd ik van. Op mijn huidige sta-
geplek bouw ik kantoorkasten voor 
het bedrijf. Unieke kasten. Met een 
zo efficiënt mogelijke opstelling en 
indeling, maatvoering en constructie. 
En natuurlijk een mooie kleur en vorm. 
Dat is steeds denken en doen tegelijk.’        

Student Toon Janssen (rechts) en docent Cliff Kosman. Foto: Gerard Burgers
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Reizend Circulair Huis op tournee
Jongeren laten kennismaken met circulair bou-
wen, dat is het idee achter het project Reizend 
Circulair Huis van Sterk Techniek Onderwijs 
(STO) Rijk van Nijmegen. Het Montessori Colle-
ge in Groesbeek heeft de primeur: daar wordt 
het circulaire huis voor het eerst opgebouwd 
op het schoolplein. Na demontage gaat het 
Reizend Circulair Huis op tournee naar andere 
scholen in de regio.

Leerlingen van vmbo-scholen in de regio Rijk 
van Nijmegen gaan zelf aan de slag met de 
bouw van het Reizend Circulair Huis. Ze bouwen 

het op, gebruiken het en breken het weer af. 
‘Van de fundering tot en met het dak, het huis 
is zo veel mogelijk van circulaire materialen 
gemaakt’, zegt Esther Witjes. ‘Denk aan gere-
cycled plastic en isolatiemateriaal van een mix 
van maïs, suikerriet en cassaveplanten en vloe-
risolatie van vezels van oude spijkerbroeken.’
Esther Witjes is docent Hout-bouwtechniek bij 
praktijkschool het PROcollege in Nijmegen en 
coördinator van het project Reizend Circulair 
Huis van STO Rijk van Nijmegen, team Circulair 
Bouwen. Het Reizend Circulair Huis wordt van-
af 14 maart voor het eerst opgebouwd bij het 
Montessori College in Groesbeek. ‘Zes weken 
later gaat het Reizend Circulair Huis naar het 
MaasWaal College in Wijchen’, meldt Esther 
Witjes. ‘We denken dat zes scholen per jaar er 
gebruik van kunnen maken.’

Marc van Demen, docent Dienstverlening en 
Producten en techniekregisseur STO bij het 
Montessori College in Groesbeek, kijkt uit naar 
het project. Hij regelt dat zo veel mogelijk 
vmbo-leerlingen met interesse voor techniek 
meewerken aan het opbouwen van het huis. 

Kijken met hololens
Als het circulaire huis staat, komt er een 
workshop waarbij leerlingen het met een 
hololens bekijken. ‘Een hololens geeft extra 
virtuele informatie over het onderdeel van 
het huis waar je naar kijkt’, verklaart Marc 
van Demen. ‘Kijk je naar het dak, dan zie je 
hoe dat is gemaakt.’

Esther Witjes en Marc van Demen.
    Foto: Gerard Burgers
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Grote gebouwen vragen doordachte installatietechniek
Stefan Hageman is werkvoorbereider 
en Sjoerd Valk is tekenaar, ze werken 
allebei bij Van Dorp installaties in 
Zevenaar. Naast hun werk volgen ze 
de tweejarige opleiding Gebouwge-
bonden Installatietechniek (GGIT) aan 
de HAN in Arnhem. Stefan Hageman. 
‘Het gaat over grotere installaties, 
heel leerzaam.’ 

De technische installaties die een 
gebouw verwarmen, koelen, voor 
elektriciteit zorgen en voor goede ven-
tilatie, zie je meestal niet. Sjoerd Valk 
(23) tekent deze installaties en Stefan 
Hageman (33) is werkvoorbereider. Ze 

werken allebei bij Van Dorp installaties 
in Zevenaar. Als werkvoorbereider doet 
Stefan Hageman de inkoop van mate-
rialen, die de monteurs nodig hebben, 
hij zorgt dat de tekeningen waar ze mee 
werken in orde zijn en regelt de beno-
digde vergunningen. ‘Je werkt nauw 
samen in een team met monteurs en de 
projectleider. Je gaat ook naar de bouw.’ 
Sjoerd Valk begon drie jaar geleden bij 
Van Dorp. ‘Ik maak de tekeningen die de 
monteurs nodig hebben om hun werk te 
kunnen doen.’

Gebouwgebonden Installatietechniek
Van Dorp werkt in de utiliteitsbouw, 

zoals de bouw van scholen, zieken-
huizen en kantoorgebouwen. Die 
zijn voorzien van multifunctionele 
technische installaties, die aan 
steeds meer duurzame eisen moeten 
voldoen. De tweejarige opleiding 
Gebouwgebonden Installatietechniek 
aan de HAN, University of Applied 
Sciences, speelt in op deze ont-
wikkeling. Stefan Hageman en Sjoerd 
Valk ronden deze studie binnenkort af.
‘Het is een hele leerzame opleiding, 
waarbij je zowel met elektrotechniek 
als met ICT, beveiliging, HVAC airco- 
en koelingsinstallaties en Gawalo: 
gas-water- en loodgieterswerk te 
maken krijgt’, vertelt Stefan Hageman. 
‘Wet- en regelgeving is ook belangrijk. 
Denk aan brandveiligheid.’ Van 
Dorp installaties stelt studenten en 
medewerkers graag de gelegenheid 
zich verder te ontwikkelen. Adjunct-
directeur Martin Maatkamp: ‘We 
hebben ook contact met scholen, die 
techniek in hun vakkenpakket hebben, 
zodat zij aansluiting houden bij de 
praktijk.’ Sjoerd Valk werkt nu aan 
een renovatieklus bij het Radboud 
Ziekenhuis in Nijmegen. Hij volgde 
vmbo-kader en mbo-4 en koos voor 
techniek, omdat hij het leuk vindt. 
‘Maar ook omdat ik daarmee zeker 
zou zijn van een baan.’
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