
  
Klimaat Hackathon: water besparen met vacuümvliegtuigtoilet
De eerste Klimaat Hackathon 
Rivierenland met zestig scholieren 
en studenten bij S-TEC in Tiel leverde 
een inspirerende lijst op van ideeën 
om water en energie te besparen en 
hergebruik te stimuleren. Leerzaam 
om op deze manier samen te 
werken, oordeelden de leerlingen en 
de deelnemende bedrijven.

‘Door klimaatverandering zijn er veel 
droge periodes, maar is er ook extreme 
neerslag. Dat regenwater kun je via de 
dakgoot opvangen in ondergrondse bas-
sins en filteren voor gebruik in de douche 
of de wasmachine’, betoogt Eline, die de 
havo volgt op het Lingecollege. ‘Je kunt 
ook vacuümtoiletten uit het vliegtuig ge-
bruiken. Daarmee bespaar je 85 procent 
water.’ 
Gijs volgt het tweetalig gymnasium bij het 
KWC: ‘Oplossingen bedenken voor kli-
maatvragen is leuk en interessant.’ Samen 
met Just, vierdejaars student Bouwkunde 
aan de Hogeschool van Arnhem en Nijme-
gen en Steijn, die de mavo volgt op De 

Lingeborgh, vormen Eline en Gijs het team 
De Kampioenen. 

Brainstormen over duurzame 
vraagstukken
Twaalf groepjes leerlingen uit het voort-
gezet onderwijs en studenten Bouwkunde 
van de HAN brainstormden een kleine 
24 uur achter elkaar over duurzame 
vraagstukken tijdens de eerste Klimaat 
Hackathon Rivierenland, die op 10 en 11 
november werd gehouden in het gebouw 
van het Smart Technology Experience 
Center (S-TEC) in Tiel. Bouwbedrijf De 
Vree en Sliepen, Rabobank West-Betuwe, 
netbeheerder Alliander en de gemeente 
Tiel bedachten elk een vraagstuk over de 
energietransitie en duurzaam gebruik van 
grondstoffen. 
Met die vragen gingen de scholieren op 
donderdag 10 november aan de slag in 
het gebouw van S-TEC aan de Teister-
bantlaan in Tiel. Een kleine 24 uur later 
presenteerden ze hun ideeën aan een 
publiek van mensen uit het onderwijs, 
bedrijfsleven en de gemeente Tiel.

Een app, waarmee je waterverbruik kunt 
registreren, die ook tips geeft om min-
der water te gebruiken, vindt Teunis van 
Voorthuizen van Bouwbedrijf De Vree 
en Sliepen een supergoed idee. ‘In de 

bouw zeggen we: meten is weten. En een 
vacuümtoilet gebruiken, een innovatie uit 
de luchtvaart, daar heb ik nog nooit van 
gehoord. Alle presentaties zijn wat mij 
betreft geslaagd.’

   
ROC Rivor zoekt samenwerking met technische bedrijven
Edwin Brussen is de nieuwe directeur Techniek van ROC Rivor in Tiel. Hij wil 
de afnemende interesse voor technisch mbo-onderwijs in Tiel ombuigen 
naar groei door samenwerking met vmbo-scholen en het regionale 
bedrijfsleven. ‘Jongeren goed opleiden in de techniek, zodat ze een goede 
toekomst in Rivierenland kunnen opbouwen.’

ROC Rivor in Tiel ziet al jaren dat veel 
jongeren uit Rivierenland een technische 
mbo-opleiding in bijvoorbeeld Den Bosch 
of Nieuwegein verkiezen boven een 

opleiding in de regio waar ze wonen. ‘Ik 
verwonder me erover dat jongeren uit Tiel 
met de fiets naar het station gaan en met 
de trein naar een andere stad gaan voor 

hun mbo-opleiding’, zegt Edwin Brussen. 
De nieuwe directeur Techniek van ROC 
Rivor in Tiel wil dit ‘weglekeffect’ beter in 
kaart brengen en kijken wat eraan te doen 
is. 

‘Bieden we de juiste opleidingen? 
Werken we in de regio goed samen met 
het vmbo en het bedrijfsleven?’, vraagt 
Edwin Brussen zich af. Hij is net twee 
maanden aan de slag in Rivierenland. Hij 
is bezig met kennismaken en peilt meteen 
waar en hoe er wordt samengewerkt 
in het onderwijs en met het regionale 
bedrijfsleven.

Edwin Brussen (61) woont in Culemborg 
en werkt al twintig jaar in het middelbaar 
beroepsonderwijs, eerst in Oss in Brabant 
en later in Den Helder. Hij begon zijn 
loopbaan als technisch bedrijfskundig 
ingenieur. Hij ging in het hbo werken, maar 
koos al snel voor het mbo. ‘Jongeren in het 
mbo hebben vaak wat meer begeleiding 
nodig, dat vind ik leuk en zinvol werk.’

Bedrijvendagen organiseren
Een van de ideeën om jongeren en hun 
ouders te laten zien dat er in Rivierenland 
genoeg kansen zijn op een interessante, 
goedbetaalde baan in de techniek, is de 

organisatie van Bedrijvendagen, denk 
Edwin Brussen. ‘Technische bedrijven 
hebben behoefte aan goed geschoolde 
medewerkers. Samen, als onderwijs en 
bedrijfsleven, moeten we beter laten 
zien wat er mogelijk is. Of het nu gaat 
om de bouw, de installatiebranche, het 
schildersvak of de ICT.’

Feit is dat ROC Rivor de afgelopen jaren 
met diverse (technische) opleidingen is 
gestopt. Autotechniek, bijvoorbeeld, is 
met ingang van dit schooljaar afgestoten. 
Edwin Brussen: ‘Als er te weinig animo is, 
moet je keuzes maken.’ 

Daar staat tegenover dat de opleiding 
Smart Building (niveau 4) van start is 
gegaan, waarbij kennis van bouwen, 
installatiewerk en ICT is gebundeld. ‘Bij 
die opleiding is het regionale bedrijfsleven 
nauw betrokken, zodat de kennis die deze 
leerlingen opdoen, goed aansluit bij de 
beroepspraktijk.’

De nieuwe directeur Techniek wil ook meer 
energie stoppen in de samenwerking met 
de verschillende vmbo’s in de regio. ‘We 
onderzoeken of we vmbo’ers bijvoorbeeld 
een certificaat kunnen geven voor een 
opdracht die ze bij ROC Rivor doen.’ 

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.
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‘Energietransitie vraagt daadkracht van alle partijen’
De energietransitie is niet door 
één partij op te lossen, dat moet 
je samendoen. ‘Het bedrijfsleven, 
met name de bouw- en de 
installatiebranche, maar ook 
vastgoedpartijen, onderwijs, 
opleidingsbedrijven en overheden 
moeten samenwerken’, zegt Koos 
Karsijns. ‘Bij S-TEC in Tiel brengen 
we die partijen bij elkaar, zodat 
we met daadkracht aan de slag 
kunnen.’

Opleidingsbedrijf Bouwmensen Rivieren-
gebied in Geldermalsen verzorgt het prak-
tijkgedeelte van verschillende mbo-bouw-
opleidingen als het gaat om timmeren, 
metselen en tegelzetten. Daarnaast is 
bijscholing steeds belangrijker, omdat 
er andere eisen aan bouwers worden 
gesteld. Dat komt door ontwikkelingen in 
duurzaam bouwen, in bouwen in andere 
vormen en de energietransitie. 
Door een krappe instroom van jonge men-
sen en een toenemend aantal bouwvak-
kers dat met pensioen gaat, is er al jaren 
een tekort aan vakmensen in de bouw en 
in andere techniekbranches. Koos Kar-
sijns, directeur Bouwmensen Rivierenland, 
hamert er daarom op dat bedrijven en 
scholen meer aandacht schenken aan 
techniek. ‘Dat begint al op de basisschool, 
maar geldt ook voor het voortgezet onder-
wijs. Het gaat erom bij kinderen interesse 

te wekken voor de bouw en voor techniek, 
zodat ze weten wat er mogelijk is.’
Bouwmensen werft bij zestien vmbo-scho-
len in het Rivierengebied leerlingen voor 
mbo-vakopleidingen in de bouw. ‘We 
hebben jaarlijks een instroom van circa 
vijfenveertig leerlingen. Een derde heeft 
op het vmbo het profiel Bouwen, Wonen 
en Interieur gevolgd. Twee derde weet 
niets van bouwen of techniek, die leren we 

in de werkplaats de eerste beginselen van 
het vak.’

Mensen behouden voor de bouw
Jongeren die voor de bouw kiezen, komen 
meestal in dienst bij Bouwmensen. Ze 
volgen vaak een BBL-mbo-opleiding op 
ROC Rivor in Tiel waar ze de theorie leren 
en volgen het praktijkgedeelte bij Bouw-
mensen in Geldermalsen. BBL staat voor 

Beroeps Begeleide Leerweg, die meestal 
bestaat uit vier dagen in de week werken 
en één dag in de week naar school. ‘We 
nemen de jongelui in dienst en zoeken een 
geschikte werkgever voor ze. We willen 
jongeren zo veel mogelijk behouden voor 
de bouw of de gebouwde omgeving’, ver-
klaart Koos Karsijns. Zo’n 95 procent van 
de bouwbedrijven in de regio is aangeslo-
ten bij Bouwmensen Rivierengebied.

  
Oriëntatieroute: ervaren hoe het is om te timmeren en te schilderen  
Kennismaken met techniek. 
Ontdekken hoe iets in elkaar steekt. 
Zien en ervaren hoe je zelf iets 
kunt maken. In de Hubertushal 
in Nijmegen maken leerlingen 
van de vmbo-scholen uit de regio 
Nijmegen kennis met techniek. Ze 
schilderen, timmeren, metselen, 
leggen elektriciteit aan en bouwen 
er skelters. 

Leon Bakker, docent Bouwen Wonen 
en Interieur aan het Mondial College in 
Nijmegen, is vanaf het eerste moment 
betrokken bij de oriëntatieroutes, die Sterk 
Techniek Onderwijs (STO) Rijk van Nijme-
gen organiseert voor alle vmbo-scholen in 
de regio. ‘Het gaat er bij de oriëntatierou-
te om kinderen op een laagdrempelige en 
speelse manier kennis te laten maken met 
allerlei facetten van techniek.’
Aan het begin van het schooljaar ont-
vangen alle scholen een lesbrief met de 
verschillende thema’s van de route. De in-
steek is dat scholen de techniekoriëntatie 
inpassen in het LOB-programma (Loop-
baanOriëntatie en -Begeleiding) op school 
om leerlingen te helpen zicht te krijgen op 
hun kwaliteiten en mogelijkheden, zodat 
ze een vervolgopleiding kiezen die bij hen 
past.
‘Wij ontvangen de eerste en tweedejaars 
van alle vmbo-niveaus in de Hubertushal. 
Nadat we de leerlingen hebben ontvan-
gen gaan ze in tweetallen aan de slag’, 

schetst Leon Bakker. ‘Voor de Oriëntatie-
route Ruwbouw/Afbouw gaan ze timmeren 
en schilderen. Alles op een veilige manier 
en nadat ze instructie hebben gekregen 
hoe ze met hun gereedschap om moeten 
gaan.’ 
Anderhalf uur lang werken ze aan verschil-
lende opdrachten. Bij ruwbouw/afbouw is 
dat onder begeleiding van Ramon Herm-
sen, praktijkcoördinator bij Bouwmensen 
(het opleidingsbedrijf waar de praktijk 
voorop staat) Rob Janssen, instructeur 
schildersvakopleiding en Yanniek Streng, 

derdejaars schildersvakopleiding van ROC 
Nijmegen. 

Ervaren hoe schilderen is
‘Er zijn leerlingen die nog nooit een ha-
mer of een verfkwast in handen hebben 
gehad’, zegt Rob Janssen. ‘De kunst is leer-
lingen toch een klein beetje te laten zien 
en ervaren dat ze in korte tijd iets kunnen, 
zoals een paneel schilderen of latwerk 
aftimmeren.’ Ramon Hermsen: ‘Ze moeten 
het vooral leuk vinden met hun handen te 
werken.’ Yanniek Streng vertelt: ‘Zowel de 

jongens als de meisjes zijn verbaasd dat 
ik als vrouw in het schildersvak zit. Met de 
meisjes geeft dat meteen een klik, waar-
door ze eerder geneigd zijn serieus aan 
het werk te gaan.’
Alle vier zijn ze het erover eens: een 
oriëntatieroute van anderhalf uur is een 
mooi begin om leerlingen kennis te laten 
maken met techniek. De Sterk Techniekpro-
gramma’s die daarop volgen, staan in het 
teken van verbreding en verdieping en het 
ontdekken van de technische talenten van 
de leerlingen.
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