
   
Studenten Engineering: innovatief systeem om lagers machine te smeren
Senna Brands en Nick Rutten volgen 
de opleiding Technicus Engineering 
bij Technovium, onderdeel van 
ROC Nijmegen. Ze werken aan een 
bedrijfschoolproject bij het bedrijf 
KBM Master Alloys in Oss. ‘Met 
digital twins ga je dieper in op 
engineering.’

Dat de flowsensor, die ze voor hun be-
drijfschoolproject nodig hebben, een lan-
gere levertijd heeft dan verwacht, is een 
tegenvaller. ‘Als alles goed gaat, kunnen 
we de sensor volgende week in de kast 
monteren’, zegt student Senna Brands. 
‘Dan kunnen we ons innovatieve systeem 
om lagers in een machine te smeren in de 
praktijk testen.’
Senna Brands (18) uit Oss en Nick Rut-
ten (20) uit Groesbeek zijn vierdejaars 
studenten aan de mbo-opleiding Tech-
nicus Engineering bij het Technovium, 
onderdeel van ROC Nijmegen. Ze werken 
een jaar lang een dag in de week aan een 
bedrijfschoolproject Elektrotechniek in 
nauwe samenwerking met KBM Mas-
ter Alloys in Oss. Dit bedrijf produceert 
aluminium voorlegeringen (mengsels van 
aluminium met andere metalen of stoffen) 
voor producenten van aluminiumproduc-
ten wereldwijd.

Willem van den Top is procesengineer 
bij KBM Master Alloys en begeleidt de 
twee studenten. Hij legt uit dat het bedrijf 

metalen in hoge concentraties toevoegt 
aan aluminium, waardoor de mechani-
sche eigenschappen van het aluminium 
veranderen.  

Digital twins
Voor een machine die aluminiumdraad 
produceert, hebben Senna Brands en Nick 
Rutten een nieuw systeem bedacht om de 
lagers in de machine te smeren en om dat 
proces op afstand in de gaten te houden. 
‘Parallel aan het bedrijfschoolproject 
loopt het project digital twins, dat we 
samen met de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen en het Graafschap College 
in Doetinchem doen’, vertelt Roland Smits, 
docent Elektrotechniek bij ROC Nijmegen. 
Digital twins betekent letterlijk: digitale 
tweelingen. Daarmee wordt een bedrijfs-
proces digitaal in kaart gebracht. Senna 
Brands: ‘Met digital twins ga je dieper in 
op de engineering en kun je van tevoren 
zien waar fouten optreden.’

Nick Rutten werkt aan de software die 
nodig is om de lagersmering aan te stu-
ren en te controleren. ‘Via de digital twin 
kun je online meekijken met het proces en 
kun je het veranderen.’
Via het Montessori College kwam Nick 
Rutten in aanraking met ICT, het bewer-
ken van metaal en elektrotechniek. Hij 
volgde de opleiding Mechatronica bij 
ROC Nijmegen en stapte daarna over 
naar de opleiding Technicus Engineering.

Senna Brands begon als zestienjarige 
vakantiekracht bij KBM Master Alloys met 
het poetsen van machines. ‘Hier is mijn 
interesse voor elektrotechniek gewekt.’ 
Als hij volgend jaar is afgestudeerd, gaat 
Senna Brands op zoek naar een werkge-
ver bij wie hij in deeltijd de hbo-studie 
voor elektro-engineer bij het Sustainable 

Electrical Energy Center of Expertise (SEE-
CE) van de HAN kan doen. 
Het werken met digital twins is nieuw 
voor Willem van den Top van KBM Master 
Alloys. ‘Het is goed om als bedrijf kennis 
te maken met nieuwe methodieken van 
projectaanpak en de frisse ideeën van 
studenten.’

  
Maak en test je eigen nieuwe gezonde drinkyoghurt
Stel: je werkt als 
levensmiddelentechnoloog voor 
een grote zuivelfabriek, en je krijgt 
als opdracht: maak een nieuwe 
en gezondere drinkyoghurt. Deze 
drinkyoghurt moet qua kleur, smaak 
en geur goed lijken op de nieuwe 
drinkyoghurt van de concurrent, 
maar hij moet wel beter zijn! Hoe 
pak je dat aan?

Met deze fictieve opdracht begonnen 
leerlingen van diverse vmbo-scholen in 
Arnhem en omgeving afgelopen maan-
den aan een project van enkele weken. Ze 
bezochten onder meer het gloednieuwe 
laboratorium in Tech Plaza van mbo Rijn 
IJssel in Arnhem waar ze in de rol van 
analist, hun zelfgemaakte drinkyoghurts 
testten op vitamine C, koolhydraten en 
eiwitten.
Leerlingen van het vmbo Het Rhedens 
gingen op 23 november naar het lab van 
Rijn IJssel. Ze maakten de week ervoor op 
school in koppels een yoghurtdrank. Op 
Tech Plaza testen ze hun yoghurtdrankjes 
op de hoeveelheid van vitamine C. Marjon 
Dullemond, docent Labtechniek bij Rijn 
IJssel, legt uit welke veiligheidsmaatre-
gelen er gelden. ‘Je moet altijd een labjas 
aan en een bril op. Ofwel je eigen bril, 
ofwel een veiligheidsbril.’ De leerlingen 
werken vervolgens met maatcilinders, 

micropipetten en erlenmeyers en een 
handleiding.
Mirre en Nina volgen nauwgezet de 
voorgeschreven stappen. Eerst moet de 
yoghurt in een maatcilinder, daarna moet 
er koolzuur- en zuurstofvrij water aan 
worden toegevoegd. Vervolgens doet 
Mirre precies volgens voorschrift 6 milli-
liter zwavelzuur en 4 milliliter kaliumjodi-
de-oplossing erbij. Met een micropipet 
voegt Nina daarna 1 millimeter zetmeel-
oplossing toe. Daarna voegen ze met een 
buret, een heel hoge glazen maatcilinder 
met een kraantje, steeds kleine beetjes 
kaliumjodaat oplossing toe en schudden 
ze de nieuwe substantie (dit heet titreren). 
Net zolang tot de kleur niet meer veran-
dert. ‘Het is heel precies werk’, zei Mirre. 
Nina: ‘Maar wel heel leuk.’ 

Analist worden
‘Dit is een fictieve opdracht, maar in het 
echt gaat het er ook zo aan toe. Met wat 
je hier leert, kun je na je diploma bij-
voorbeeld als analist bij de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit gaan wer-
ken, om te testen of voedingsmiddelen 
wel alle op de etiketten vermelde ingre-
diënten bevatten’, zegt docent Maron Dul-
lemond. ‘Dit is een studie voor mensen die 
heel precies kunnen werken en het leuk 
vinden om bij te dragen aan de gezond-
heid van onze voeding. Weet wat je eet.’
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Vmbo-leerlingen Mirre en Nina aan het werk in het lab  
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Software development: van websites bouwen naar robots en AI
Ruben Hesselink deed de havo en 
is nu derdejaars mbo-student aan 
de opleiding Software Development 
aan Rijn IJssel in Arnhem. ‘Je leert 
onder meer programmeren en 
websites bouwen.’ Met zijn diploma 
op zak wil Ruben Hesselink gaan 
werken bij een bedrijf dat robots 
bouwt en met Artificial Intelligence 
werkt.

Met enkele andere studenten Software 
Development ontwerpt en bouwt Ruben 
Hesselink een website voor een distribu-
tiecentrum. Dat is een praktijkgerichte 
opdracht, die een onderdeel vormt van 
het derde jaar van de mbo-opleiding 
Software Development aan Rijn IJssel 
in Arnhem. ‘We hebben onder meer de 
meest efficiënte routes naar het distribu-
tiecentrum uitgezocht en we hebben een 
schema gemaakt waarmee je de chauf-
feurs kunt inplannen.’

Dit soort praktijkgerichte opdrachten en 
de samenwerking met andere studenten 
vindt Ruben Hesselink heel leerzaam. 
‘Je leert hoe zoiets in het bedrijfsleven 
gaat, omdat je met duidelijke opdrachten 

werkt. Je gaat programmeren en leert ook 
over veiligheid van softwaresystemen.’
Naast de opleiding Software Develop-
ment (SD) biedt Rijn IJssel ook de ICT-op-

leiding IT-Systems and Devices (ISAD) 
aan. Martin van Bellen is docent ISAD, 
waarbij de nadruk ligt op het beheer van 
ict-netwerken. ‘Software development en 

netwerkbeheer kunnen niet zonder elkaar. 
Als je software development vergelijkt 
met het bouwen van een auto, dan kun je 
netwerkbeheer vergelijken met de aanleg 
van wegen.’

De mbo-ICT-opleidingen zijn brede basis-
opleidingen. Veel mbo’ers gaan na hun 
opleiding aan het werk bij ICT-bedrijven, 
bij bedrijven die websites en apps ont-
wikkelen of bij overheden.

Zoektocht naar juiste ICT-opleiding
Student Ruben Hesselink bouwde op zijn 
elfde zijn eerste computer. Na de havo 
koos hij voor de hbo-opleiding Game 
Engineering in Enschede. Dat was een te 
grote stap. De hbo-opleiding Elektrotech-
niek in Utrecht bleek ook niet de juiste 
keus. ‘Het programmeren vond ik heel 
leuk, maar alles er omheen vond ik min-
der.’ Halverwege het eerste jaar stapte hij 
over naar Rijn IJssel en kwam daar uit bij 
de opleiding software development.
Ruben Hesselink wil na het behalen van 
zijn diploma aan het werk en verder 
leren. Het liefst bij een bedrijf dat robots 
ontwikkelt en met Artificial Intelligence 
(AI) werkt.

   
Modulair onderwijs heeft de toekomst
De studentenaantallen in het mbo lopen terug, ook in de techniek. Als 
het aan Hans Schipper, projectleider sector Techniek ROC Nijmegen ligt, 
gaat dat veranderen. De bedoeling is studenten steeds meer ‘regisseur’ te 
maken van hun eigen opleiding. Door onderwijs modulair aan te bieden en 
het over opleidingsgrenzen heen te tillen.

Hoe dat concreet werkt: per mbo-oplei-
ding zijn bepaalde modules verplicht en 
een aantal modules is optioneel. Deze 
keuzemogelijkheden blijven niet beperkt 
tot één opleiding. Studenten kunnen zo 
hun eigen studiepad inrichten. Studeren 
wordt zo flexibeler en er is meer maat-
werk mogelijk. Studenten vallen daardoor 
minder snel uit en ze verliezen geen tijd 
vanwege een mogelijke opleidingsover-
stap.
Blijkt een opleiding niet goed te passen, 
dan kies je gewoon modules van een an-
dere richting. Dat vraagt om vernieuwing 
van het huidige mbo-onderwijssysteem, 
daarvoor is het volgens Hans Schipper 
hoog tijd. Hij is projectleider sector Tech-
niek ROC Nijmegen.

Beroepen van de toekomst
‘Het leerrendement van klassikaal leren 
is door de veranderende samenleving en 
de komst van nieuwe bronnen en leermid-
delen veel beperkter geworden’, verklaart 
Hans Schipper. ‘De opleidingen zijn afge-
stemd op de beroepen van nu, terwijl we 

ons moeten richten op de beroepen van 
de toekomst.’
Die vernieuwing betekent volgens Hans 
Schipper nóg meer praktijkleren. Daar is 
nu al veel ruimte voor; in praktijkwerk-
plaatsen werken studenten bijvoorbeeld 
aan opdrachten uit het bedrijfsleven. 
Deze werkplaatsen worden nog meer 
centraal gesteld. ‘Échte opdrachten van 
bedrijven geven een veel groter leereffect 
en maken ons onderwijs betekenisvol’, 
legt Hans Schipper uit. ‘De praktijk maakt 
voor studenten inzichtelijk hoe je de 
theorie toepast. Zo werken we samen met 
de HAN in de Technohub Digital Twinning 
aan concrete cases. Hier worden digi-
tale replica’s van industriële processen 
gebouwd, zodat maakbedrijven hun 
besluiten voor het échte proces erop kun-
nen baseren.’ Hans Schipper beseft dat 
modulair onderwijs een andere aanpak 
van docenten vergt. Zij worden begelei-
dend coach. ‘Het is pionieren, maar ook 
bittere noodzaak. We moeten studenten 
zelf meer de snijvlakken van verschillende 
opleidingen laten ontdekken.’
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