
Tech Ambassadeur
Joyce van Hoften

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over haar passie voor techniek. Vandaag: Joyce van Hoften, 
praktijkinstructeur Installatietechniek bij mbo-instelling Rijn 
IJssel in Arnhem.

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Als kind speelde ik veel met LEGO. Na de havo heb ik de pro-
pedeuse van de hogere laboratoriumschool gedaan. Daarna 
ging ik naar de universiteit om Bewegingswetenschappen 
te studeren, daar ben ik meegestopt. Later ben ik voor de 
Regiotaxi gaan werken. Dat werk bood me geen uitdaging. Op 
latere leeftijd realiseerde ik me dat mijn interesse bij techniek 
ligt. Als meisje was ik goed in exacte vakken, maar ik ben nooit 
in aanraking gekomen met techniek. Bij Gelders Vakmanschap 
zochten ze vrouwen voor een technische opleiding. Via een 
BBL-opleiding ben ik in de installatietechniek terechtgekomen. 
Een heel breed en dynamisch vakgebied. De hybride warmte-
pompen zijn niet aan te slepen met de huidige gasprijzen. Nu 
volg ik de hbo-opleiding om docent te worden. Ik vind het leuk 
kennis over te dragen op jongeren.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Ouders willen het liefst dat hun kinderen doorleren, maar 
mbo-vakonderwijs biedt zo veel mogelijkheden. We hebben 
vakmensen heel hard nodig. Er blijft de komende jaren veel 
vraag naar installateurs en andere technici door vergrijzing 
en alle duurzame uitdagingen. In het nieuwe Tech Plaza van 
Rijn IJssel geven we actueel en aantrekkelijk onderwijs. Denk 
aan hybride warmtepompen, lucht-water-warmtepompen en 
hoe je die aansluit op zonnecollectoren. Veel te weinig meisjes 
kiezen voor techniek, terwijl je bijvoorbeeld als servicemonteur 
een uitdagende baan hebt. Heb je interesse? Vraag een Try-
outdag aan bij Rijn IJssel en loop een dag mee. Dan ervaar je 
of techniek wat voor je is.’

Waarom werkt u samen met Tech Gelderland?
‘Tech Gelderland laat zien hoe breed techniek is. En dat 
technische vakkennis uitzicht biedt op een leuke job met een 
goed salaris.’

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, 

Huub Luijten
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Leren in bedrijf: vmbo’ers op de werkvloer
Booglasprocessen is één van de acht techni-
sche keuzevakken, die derde en vierdejaars 
vmbo-leerlingen van het Pax Christi College 
kiezen. Via het project Leren in bedrijf van Sterk 
Techniek Onderwijs Rijk van Nijmegen ontdek-
ken en ervaren leerlingen dit vak op de werk-
vloer bij een metaalbedrijf in de regio.

Als vmbo-leerlingen in een vroeg stadium op 
de werkvloer ervaren wat een technisch be-
roep inhoudt, zijn ze in staat een betere keuze 
te maken voor de vervolgopleiding na hun 
vmbo-diploma. William Sluijtman is docent bij 
het Pax Christi College in Druten: ‘In een bedrijf 
aan de slag is een hele andere ervaring dan 
les op school.’ 
Technische bedrijven staan te springen om 
goede medewerkers. ‘Ze willen graag leer-
lingen wegwijs maken en laten proeven van 
de praktijk’, vertelt William Sluijtman. Hij is 
vmbo-docent PIE (Produceren, Installeren en 
Energie). Ondernemers krijgen ook een goede 
indruk van de leerlingen, die als stagiair in een 
bedrijf actief zijn. ‘Er is al een leerling, die een 
baan aangeboden heeft gekregen.’

Veelzijdigheid van techniek
Leren in bedrijf is één van de projecten waar-
mee Sterk Techniek Onderwijs (STO) Rijk van 
Nijmegen vmbo-leerlingen laat ervaren hoe 
veelzijdig techniek is. Dat gebeurt aan de 
hand van praktijkopdrachten, die leerlingen 

op school, maar ook in technische bedrijven 
uitvoeren. Vmbo’ers kiezen drie technische 
keuzevakken, die onderdeel uitmaken van hun 
examen. Denk aan vakken als Woon- en kan-
toortechnologie, Domotica en automatisering 
en Duurzame energie. Het keuzevak Booglas-
sen is dit schooljaar een pilot bij metaalbedrijf 
Willems in Boven-leeuwen. De docent heeft 
werkboekjes gemaakt met opdrachten. ‘Zo 
gaan leerlingen gerichter op stage dan voor-
heen.’ 
Technische bedrijven in de regio Druten, die 
met het onderwijs samenwerken, hebben zich 
verenigd in Vrienden van Techniek. William 
Sluijtman is daar blij mee. ‘Op school kunnen 
we basis-lassen, maar bij een metaalbedrijf 
maken ze met veel meer lastechnieken kennis. 
Leerlingen zien daar de echtheid van het vak. 
En: ze hebben respect voor vakmensen, die hen 
op weg helpen.’
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‘Meer dan alleen stopcontact aanleggen’
Van een afgeronde opleiding tot Logistiek 
Medewerker en vervolgens Commercieel Me-
dewerker stapte Emiel Kloppenburg afgelopen 
zomer over naar de mbo-opleiding Elektrotech-
niek bij Rijn IJssel in Arnhem. Totaal iets anders, 
de 25-jarige student is blij dat hij de stap heeft 
gezet. 

Met zijn vmbo-diploma Groentechniek op zak, 
koos Emiel Kloppenburg uit Elten voor de twee-
jarige mbo-opleiding Logistiek Medewerker. 
Hij werkte bij een groothandel in groenten en 
fruit en deed de opleiding Commercieel Mede-
werker bij Rijn IJssel. Die opleiding rondde hij 
af, maar het werken als verkoper beviel hem na 
verloop van tijd niet meer. 

Wat dan? Een vriend vertelde over zijn studie 
en werk in de hoogspanning. Emiel Klop-
penburg volgt nu bij Rijn IJssel de tweejarige 
BBL-opleiding Elektrotechniek op niveau 2. 

Zonnepanelen en laadpalen
Emiel Kloppenburg kon afgelopen zomer direct 
aan de slag bij Pola Installatietechniek in 
Zevenaar. Elke maandag gaat hij naar school, 
één keer per twee weken krijg hij een dag 
praktijkles bij InstallatieWerk in Didam. ‘Samen 
met een collega van Pola verzorg ik het instal-
latiewerk voor zonnepanelen en laadpalen. Bij 
zonnepanelen regelen wij het hele binnentra-
ject van de meterkast ombouwen of vervangen 
naar de omvormer en het dak. Een ander be-
drijf sluit de zonnepanelen aan. Bij laadpalen 
zorgen we voor de volledige installatie.’ 
De student elektrotechniek is blij met zijn 
studiekeuze: ‘Als je denkt aan elektrotechniek 
denk je aan een stopcontact of schakelaar 
aanleggen. Maar het is zoveel meer. Er zit een 
hele installatie achter. Mijn werk voelt niet als 
werk. Elke dag ben ik op een andere locatie 
bezig met een andere klus. Die afwisseling vind 
ik prettig. Bovendien zijn klanten vaak blij met 
onze komst.’ 

De praktijklessen bij IW vindt Emiel Kloppen-
burg fijn. ‘Als je tijdens het werk ontdekt dat 
je iets niet goed snapt, dan kun je dat op de 
praktijkdagen aankaarten en oefenen.’ Aan 
ambitie ontbreekt het de mbo’er niet. ‘Ik wil 
minimaal door tot niveau 3 in dit vak.’    

Hoogspanningsstations ontwerpen op de groei
We gebruiken in bedrijven en thuis 
steeds meer stroom, waardoor 
het elektriciteitsnet tegen zijn 
grenzen aanloopt. HAN-student 
Elektrotechniek Dimas Lenting 
doet bij Qirion onderzoek naar 
hoogspanningsstations, die snel 
kunnen opschalen in capaciteit.

In groep 8 werd Dimas Lenting 
getriggerd: als je een stekker in het 
stopcontact doet, wat gebeurt er 
dan? Deze gedachte vormde de ‘vonk’, 
die hem na de middelbare school 
leidde naar de studie Elektrotechniek 
aan de HAN, University of Applied 

Sciences, in Arnhem. Als derdejaars 
student volgt hij de specialisatie 
Industrial Power Systems. ‘Ik ben sterk 
geïnteresseerd in de energievoorziening 
en de energietransitie.’ 
Dimas Lenting bracht als stagiair zijn 
kennis in de praktijk bij de afdeling 
Energy Consulting van Qirion. ‘Qirion 
ontwerpt, bouwt en onderhoudt 
energienetten in opdracht van onder 
andere TenneT en Liander. Onze 
afdeling bestaat uit technische 
experts, die klanten adviseren bij 
complexe technische vraagstukken’, 
verduidelijkt Martijn Reulink, consultant 
Elektrotechniek en stagebegeleider van 

Dimas Lenting. Dat doet hij samen 
met Daniël Woldendorp, eveneens 
consultant Elektrotechniek. 

Knooppunten in energienet
Hoogspanningsstations zijn knoop-
punten voor het verdelen van stroom 
via een energienet. ‘Op bepaalde tij-
den en plaatsen loopt het elektriciteit-
snet tegen zijn grenzen aan. Stroom, 
die door wind- en zonneparken wordt 
opgewekt, kan bijvoorbeeld niet 
worden geleverd aan het net. Dit remt 
de energietransitie af en dat is een 
slechte zaak’, vindt Dimas Lenting.
Hij heeft een bestaand ontwerp 
van een hoogspanningsstation zo 
aangepast dat de capaciteit snel kan 
worden vergroot. ‘Op die manier kun 
je inspelen op de groeiende vraag 
naar elektriciteit zonder bouwkundige 
aanpassingen te doen aan een 
station.’ Daniël Woldendorp: ‘Een 
team van experts brengt in kaart of dit 
ontwerp kan worden toegepast in een 
echte casus voor het snel opschalen 
van capaciteit.’
Dimas Lenting volgt nu een half jaar 
meet- en regeltechniek op de HAN. ‘In 
het vierde jaar wil ik de Power Minor 
doen over opwekking, distributie en 
transport van duurzame elektrische 
energie uit bijvoorbeeld zonneparken, 
en windturbines.’ 
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Emiel Kloppenburg,    foto: Gerard Burgers

Dimas Lenting met zijn stagebegeleiders Martijn Reulink 
(midden) en Daniël Woldendorp in een hoogspanningsstation. foto: Erik van ‘t Hullenaar
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Tijd voor 
verandering!

Vandaag was ik bij de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen, voor 
de strategie van het Center of 
Expertise op het gebied van 
duurzame energie, SEECE. De 
wereld verandert nu snel. Wat 
begon met een CO2-reductie, is 
nu een brede energietransitie, 
maar ook de stap naar circulair en 
digitalisering. 
Wij zijn bezig een nieuwe toekomst 
te bouwen. Duurzame, goed 
geïsoleerde woningen in mooie 
wijken, met duurzame opwekking 
van energie en misschien wel 
een laadplein in de straat met 
eigen energie en deelauto’s. Die 
we steeds minder gebruiken, 
want nieuwe mobiliteit is veel 
flexibeler. We gaan toch niet met 
de elektrische auto in dezelfde file 
staan? 
We bouwen een nieuwe industrie, 
die circulair is en slim en geen CO2 
uitstoot. De technologie is er, om 
te produceren op de plaats waar 
je dat nodig hebt. We bouwen 
een duurzame industrie, een open 
industrie, niet alleen voor de grote 
bedrijven, maar voor iedereen met 
goede ideeën en talenten.

Talenten zijn hier voor nodig, heel 
veel zelfs. Maar er zijn te weinig 
jongeren die kiezen voor techniek. 
SEECE combineert onderwijs en 
projecten, waardoor de toepassing 
centraal komt te staan. En dan kom 
je er achter dat techniek een basis 
is, maar dat duurzame wijken ook 
gaan over het sociale proces in de 
wijk. De verandering van energie 
voor bedrijven gaat ook over 
nieuwe business modellen. 
We hebben, als samenleving , heel 
veel nieuwe toepassingen nodig. 
Techniek hoort er altijd bij, maar 
het gaat altijd om de combinatie. 
Het gesprek vandaag bij SEECE 
was dat de bedrijven en overheden 
hier heel blij mee zijn. Maar het 
werven van studenten stelt nog 
steeds de techniek centraal. De 
studenten kiezen vervolgens voor 
iets anders. Techniek is niet de 
essentie, de toepassing ervan is 
dat. Het is tijd voor verandering!

Pallas Agterberg,
directeur Strategie Alliander

Slimme CO2-meter controleert luchtkwaliteit
Een nieuw huis, tiptop geïsoleerd, 
word je ’s morgens met een droge keel 
en hoofdpijn wakker. Dat overkwam 
elektrotechnisch ingenieur Lisa Esse-
link. Wat bleek: het CO2-gehalte in de 
lucht was te hoog. Om de luchtkwali-
teit in huis te controleren, ontwikkelde 
ze een superslimme CO2-meter. Met 
haar bedrijf AurAir verkoopt ze die aan 
particulieren, bedrijven en scholen.

De CO2-meter van het Nijmeegse be-
drijf AurAir is bijzonder innovatief: via 
ICT-technologie, zoals the Internet of 
Thing (IoT), maakt de CO2-meter con-
tact met internet. Lisa Esselink: ‘Onze 
CO2-meter kan ook geïntegreerd 
worden in bestaande systemen. Dat is 
uniek. We leveren sinds kort een spe-
ciale Philips-versie, die luchtzuiveraars 
aanstuurt. Die kunnen virussen en 
fijn stof uit de lucht halen. Nu kunnen 
ze ook indirect het CO2-gehalte in 
lucht meten.’ Lisa Esselink was op de 
middelbare school goed in de exacte 
vakken. Haar vader was directeur 
bij Ohra en nam haar mee naar het 
automatiseringscentrum van de ver-
zekeringsmaatschappij. ‘Daar zag ik 
computers staan. Ik wilde weten hoe 
dat werkte.’ 
Lisa Esselink studeerde elektro-
techniek aan de toenmalige HTS in 

Arnhem. Na haar examen werkte ze bij 
softwarebedrijf Oracle in de Meern en 
vijf jaar op het hoofdkantoor in Silicon 
Valley in de Verenigde Staten. In 2000 
kwam Lisa Esselink terug naar Neder-
land en ging als consultant aan de slag. 
Tot de CO2-meter op haar pad kwam en 
ze het bedrijf AurAir oprichtte. 

Klein apparaatje
De CO2-meter van AurAir is een klein 
apparaatje, dat in het stopcontact past. 
Op de display wordt het CO2-percenta-

ge in de lucht in een gebouw aan-
gegeven, dat kleurt geel als de lucht 
‘ongezond’ is. Wordt de luchtkwaliteit 
heel slecht, dan kleuren de cijfers in de 
display rood. ‘De CO2-meter geeft aan 
wanneer je moet gaan ventileren’, zegt 
Lisa Esselink. ‘Voor scholen hebben 
we een dashboard gebouwd, waarop 
alle CO2-meters in het gebouw in één 
oogopslag zijn af te lezen. Zo kunnen 
leraren en leerlingen zien waar en 
wanneer ze een raam open moeten 
zetten.’
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Lisa Esselink met de slimme CO2-meter, die ze met 
haar bedrijf AurAir onwikkelt.   foto: Erik van ‘t Hullenaar
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