
    
Pilot stagematching bij ROC Nijmegen krijgt een vervolg
Hoe voorkom je stagediscriminatie? Bijvoorbeeld, wanneer bedrijven op 
basis van een buitenlands klinkende naam een student weigeren voor een 
stage. ROC Nijmegen heeft daar iets voor bedacht: stagematching. Een 
doeltreffende manier om te bemiddelen tussen studenten en bedrijven. Na 
een pilot met techniekstudenten, gaan komend voorjaar ook studenten van 
de opleidingen Mechatronica, Installatietechniek en Retail meedoen.

Hoe gaat stagematching in zijn werk bij 
ROC Nijmegen? ‘We matchen de eerste-
jaars mbo-studenten op basis van ob-
jectieve criteria, zoals hun leerdoel, welk 

type bedrijf ze zoeken, wat voor soort 
werk ze willen doen en wat de reisafstand 
is’, verklaart Femke Spoeltman, project-
leider Stagematching bij ROC Nijmegen. 

‘Stagediscriminatie op basis van bij-
voorbeeld naam, huidskleur of seksuele 
geaardheid komt voor. Wij willen onze 
studenten gelijke kansen bieden.’
Bij stagematching bemiddelt de school 
tussen de mbo-student, die een stageplek 
zoekt en bedrijven die deze stageplek-
ken aanbieden. De studenten worden op 
school begeleid bij het formuleren van 
wat ze willen leren (leerdoel) en welk type 
bedrijf daar bij past. Vervolgens maakt 
een team bestaande uit de studieloop-
baanbegeleider, stagecoördinator en 
onderzoeker op basis van die gegevens 
een match. Er wordt vanuit school een 
kennismakingsgesprek tussen de student 
en iemand van het bedrijf ingepland. 
Van de meeste eerstejaars mbo-studen-
ten wordt verwacht dat ze zelf een stage-
bedrijf vinden. ‘Dat is voor veel studenten 
best lastig. Ze hebben nog niet zo’n groot 
netwerk en vinden het moeilijk zo maar bij 
een bedrijf aan te kloppen’, zegt docent 
Techniek Jan Evers. Hij is ook studieloop-
baanbegeleider bij ROC Nijmegen. ‘Met 
deze tussenstap helpen we de studenten 
een handje en krijgen de bedrijven een 
beter beeld van de stagiair.’

Beter voorbereid op stage
Veertien eerstejaars studenten van de 
voltijd-opleiding Mechatronica en Instal-

latietechniek (MEI) niveau 2, gingen dank-
zij het project beter voorbereid op stage 
dan andere studenten. ‘Dat komt ook 
door lessen van onze docent Omgangs-
kunde, waarbij aandacht is besteed aan 
zaken als hoe presenteer je je tijdens het 
kennismakingsgesprek’, constateert Fem-
ke Spoeltman. Via de eerste pilot van het 
project Stagematching zijn tien studenten 
met een stagebedrijf ‘gematcht’. 

Op zoek naar bedrijven
De technische bedrijven, die deelnamen 
aan de pilot Stagematching, zijn goed te 
spreken over het project. Ook de studen-
ten en de school zien de voordelen. ‘Het 
is eigenlijk een win-win-win-situatie’, zegt 
Femke Spoeltman. ‘Vandaar dat we de 
pilot uitbreiden naar andere techniekop-
leidingen en de Retail-opleiding. We zijn 
op zoek naar meer bedrijven in de regio 
Nijmegen, die mee willen doen aan het 
vervolg van de pilot Stagematching.’ 
In de techniek, maar ook in andere 
bedrijfstakken is er op dit moment een 
grote vraag naar personeel. Een goed 
opgeleide mbo’er is altijd gewild op de 
arbeidsmarkt, weet docent Jan Evers. 
‘De mbo’ers leveren de handjes, die het 
moeten doen in de maatschappij. Denk 
aan de techniek, de logistiek, de zorg en 
noem maar op.’

   
Arnold Bomhof, van filmmaker naar engineer
Na tien jaar werken als filmmaker maakte Arnold Bomhof een opvallende 
switch. Hij begon aan de deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde aan de 
HAN, University of Applied Sciences in Arnhem. Hij studeerde cum laude af 
en werkt nu als engineer bij Linthorst Techniek in Apeldoorn.

Dat Arnold Bomhof (35) na zijn havodi-
ploma met het profiel Natuur en Techniek 
een opleiding zou volgen tot filmmaker 
stond vast. ‘Ik was altijd bezig met film en 
fotografie.’ Na zijn studie werkte hij tien 
jaar als filmmaker. ‘Dat was leuk, maar ik 
was bijna dertig en zag weinig ontwik-
kelingskansen. Ik dacht: als ik iets anders 
wil, moet ik het nu doen.’ 
Via zijn werk maakte Arnold Bomhof films 
over energievraagstukken. Dat sprak 
de Epenaar sterk aan. Via open dagen 
oriënteerde hij zich. ‘Ik wilde een gedegen 
opleiding in deeltijd volgen en daarnaast 
werken. Bij veel opleidingen bleek werken 
zonder ervaring geen goede combinatie, 
totdat ik werktuigbouwkunde ontdekte 
bij de HAN; een brede opleiding over on-
der andere energietechniek. Dat was het!’

Aan het werk: installatietechniek
Arnold Bomhof vond werk op de R&D-af-
deling van Bosch Thermotechniek in 
Deventer en werkte daar tijdens de eerste 
twee jaar van zijn studie aan de ont-
wikkeling van warmtepompen. ‘Ik wilde 
meer en koos halverwege mijn studie 
voor ander werk, waarbij ik dichter op de 
installatie zat.’ 
Die baan vond hij als werkvoorbereider 

bij Linthorst Techniek in Apeldoorn. ‘Dit 
bedrijf biedt alles onder één dak: van 
ontwikkeling en engineering tot aan de 
montage en het onderhoud’, vertelt de 
werktuigbouwkundige. 
Als afstudeerproject onderzocht de stu-
dent of een warmtepomp ook gevoed kan 
worden met thermische zonne-energie. 
‘Linthorst ontwikkelt zelf warmtepompen, 
waaronder een luchtwater-warmtepomp, 
die warmte uit de lucht haalt en omzet in 
warmte en water. Ik heb onderzocht of 
het rendement zou verbeteren met een 
zonnecollector en wat de kosten en baten 
zouden zijn. Dat was super om te doen. 
Uit mijn onderzoek bleek dat dit geen ren-
dabele oplossing was. Met die conclusie 
kon ons management verder.’

Arnold Bomhof bleef na zijn studie bij 
Linthorst werken, maar op een andere 
afdeling. ‘Ons bedrijf ontwikkelt zelf ener-
giesystemen om bestaande en nieuwe 
woningcomplexen en wijken gasloos te 
maken. Ik verzorg de engineering van 
de warmtedistributie en de aansluiting. 
Daarbij werk ik samen in een multidisci-
plinair team. Heel leerzaam. Het leukste 
aan dit vak vind ik, dat je iets creëert, 
toewerkt naar iets tastbaars.’  

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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Arnold Bomhof volgde de deeltijdopleiding Werktuigbouwkunde aan de HAN.
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VMBO-leerling in bedrijf: van idee tot product  
Een voetblessure door het stoten 
van je tenen tegen een tafelpoot? 
Pijnlijk. Nijmeegse vmbo-leerlingen 
bedachten een oplossing: de 
teenstootslipper! De film zie je op 
www.nxtv.nl/video/teenstootslipper 
Hoe het zover kwam, lees je hier.

Sterk Techniek Onderwijs (STO) Regio  
Rijk van Nijmegen brengt middelbare 
scholen en bedrijven bij elkaar om leerlin-
gen kennis te laten maken met techniek. 
‘We willen leerlingen op een speelse ma-
nier kennis laten maken met wat techni-
sche bedrijven doen en welke technische 
beroepen er zijn’, zegt Elma Vriezekolk, 
pr- en communicatieadviseur STO Regio 
Rijk van Nijmegen.
STO speelt hierop in met BLIQ op Tech-
niek; korte videofilms van leerlingen met 
bedrijven uit de regio. Leerlingen van 
negen vmbo-scholen uit de regio be-
dachten een technische oplossing voor 
een probleem. In tweetallen maakten 
ze in een filmstudio een scenario. Stijn 
en Binck van de Jorismavo uit Nijmegen 
bedachten de teenstootslipper. Met een 
filmcrew filmden ze het maakproces bij 
Goorsenberg Fijnmechanische Industrie in 
Nijmegen. 

Precisieonderdelen van metaal
‘We maken hier precisieonderdelen voor 

chipmakers als NXP en ASML en implan-
taten voor armen en benen, maar nog 
nooit een teenstootslipper’, vertelt tech-
nisch directeur Raymond Goorsenberg. ‘Je 
moet goed nadenken: welk materiaal heb 
je nodig? Welke pasvorm moet de slipper 
hebben en hoe zet je hem in elkaar? Als 
je die stappen in beeld brengt, krijg je 
een beeld van wat er nodig is om van een 
idee naar een prototype te komen en een 
product te maken.’

Raymond Goorsenberg vervolgt: ‘Al onze 
vakmensen werken met computerge-
stuurde machines, alles moet perfect 
passen. De technisch tekenaar maakt het 
3D-ontwerp. De kwaliteitscontroleur kijkt 
of alles klopt. Dan naar het magazijn voor 
de materialen. De CNC-draaier maakt 
de schroefjes op de juiste maat. De CNC 
-frezer freest het stootvaste materiaal 
voor de neus van de slipper in de goede 
vorm. Tenslotte monteren we alles en is 
de teenstootslipper klaar.’

‘Het scenario in één dag filmen was pittig, 
maar ik had het voor geen goud willen 
missen’, zegt Raymond Goorsenberg. ‘Pas 
als je kennis maakt met techniek, kun 
je ontdekken of het iets is wat je aan-
spreekt.’ ‘Techniek is ontzettend veelzij-
dig’, vult Elma Vriezekolk aan. ‘Bovendien 
is er in de techniek volop werk.’ 

Ontdekken                             Kiezen                                Werken  

Elma Vriezekolk en Raymond Goorsenberg.                                                       foto: Linda Verweij

   
Ander werk? UWV biedt om- en bijscholingstrajecten
Je neemt niet deel aan het 
arbeidsproces, maar wil wel 
graag aan de slag. Je hebt een 
baan maar wil instromen in een 
andere branche. Hoe vind je een 
(andere) baan? Het Regionaal 
Mobiliteitsteam in elke regio biedt 
samen met het LeerWerkLoket en 
het Werkgeversservicepunt hulp bij 
de verschillende trajecten. 

Niet alleen werkzoekenden, maar álle 
inwoners kunnen gebruik maken van in-
formatie, begeleiding of omscholingstra-
jecten, die gemeenten, onderwijspartijen, 
sociale partners, UWV en werkgeversor-
ganisaties in elke arbeidsmarktregio sa-
men aanbieden via het Regionaal Mobi-
liteitsteam. ‘Deze partijen werken samen 
om mensen zo drempelloos mogelijk loop-
baankansen te bieden’, zegt Antoinette 
Verveen, rayonmanager van het UWV 
Midden-Gelderland/Rijk van Nijmegen.  
‘We kijken per individu wat nodig is om 
(weer) mee te doen op de arbeidsmarkt’, 
aldus Anita Friebel, commercieel manager 
WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. ‘Afhanke-
lijk van arbeidsverleden, kennis en kunde 

volgt iemand een traject. Dat kan zijn om 
arbeidsvaardigheden aan te leren of juist 
vakvaardigheden.’ Deelnemers aan de 
trajecten worden naar behoefte begeleid 
of mensen gaan in overleg op proef wer-
ken bij een bedrijf.

Voor zij-instromers, die vanuit een baan in 
een andere branche de techniek in willen, 
is er onder meer een eenjarig traject 
waarin werken en scholing worden ge-
combineerd. ‘Mensen worden zo opgeleid 
tot monteur werktuigkundige installaties 
niveau 2’, meldt Jan Willem Brandt, advi-
seur LeerWerkloket Rijk van Nijmegen. Dit 
BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg)-tra-
ject gaat in februari 2023 weer van start. 
Een ander traject voor zij-instromers in 
de techniek, is Talent in Energie. Denise 
van Hoof, manager Werkgeversdienst-
verlening bij UWV, noemt het voorbeeld 
van een chef-kok, voor wie de horeca te 
belastend blijkt. ‘Van techniek weet hij 
weinig, maar hij heeft analytisch vermo-
gen, is heel leergierig en gemotiveerd. 
Via een basis- en vervolgopleiding in een 
bedrijf wordt hij paneelbouwer in vaste 
dienst.’ Titus Coehorst is adviseur Werk-

geversdienstverlening en begrijpt dat 
mensen soms twijfelen over een nieuwe 
baan in een andere sector of bang zijn 
voor de financiële nadelen. ‘Ga met ons 

in gesprek. We maken afspraken passend 
bij de persoon en de situatie.’ 

www.rmtmiddengelderland.nl
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