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TCR: Vlieguren maken 
en altijd willen bijleren

Parker brengt het technisch 
niveau van operators op één lijn

De basis voor een 
mooie carrière

20 april 2017:
ROVC Inspiration Day
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TechMag is een uitgave van ROVC. 

Dit magazine is met uiterste zorg samengesteld. Toch kunnen eventuele 
druk- en zetfouten, onjuistheden en/of onvolledigheden niet worden uitgesloten.

VOORWOORD

Herinnert u zich uw eerste autorijles nog? Mocht u direct achter het stuur gaan zitten en de 

weg oprijden? Ja, waarschijnlijk wel. U hoefde vast niet eerst het instructieboekje te lezen. 

Dit principe gaat ook op als het gaat om het opleiden van technische medewerkers. Leren is 

doen! Het uit het hoofd leren van theoretische kennis zal steeds meer naar de achtergrond 

verdwijnen. Lees meer over de transformatie van de technische cursus op pagina 8.

Een andere verandering die wij voorzien is dat op termijn de operators aan de lijn plaatsmaken 

voor technici. Bij Parker Filtration and Separation maakt men al een omslag door de proces- en 

machineoperators meer proceskennis en begrip van techniek bij te brengen. Op pagina 6 vertelt 

Operations manager Richard Meeuwissen u wat de opleidingsstrategie is bij Parker.

Nog een interessante ontwikkeling: uit ons jaarlijks onderzoek TechBarometer blijkt dat het 

kwalitatieve tekort aan technici het kwantitatieve tekort overschrijdt. Daarbij geeft 58% van 

de respondenten aan behoefte te hebben aan technische werknemers op MBO-4 niveau. Een 

mooi praktijkvoorbeeld dat dit onderstreept, leest u op bladzijde 14. Jos Smorenburg van TCR 

Nederland, gevestigd op Schiphol, vertelt waarom de monteurs die de luchthavengerelateerde 

voertuigen onderhouden, worden opgeleid tot servicetechnici werktuigbouw op MBO-4 niveau.

Wilt u óók de technische vaardigheden van uw werknemers naar een hoger plan tillen? 

Kom dan 20 april 2017 naar de ROVC Inspiration Day. Een middag en/of avond vol interessante 

workshops én opleidingsadvies voor u en uw medewerkers.

John Huizing 

Directeur  

ROVC Technische Opleidingen

Technici hoeven 
niet meer alles uit het
hoofd te leren

Beste lezer,
INHOUD

Kom ook 20 april a.s.! 
Ga naar www.rovcinspirationday.nl 
voor het volledige programma!
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IN HET KORT IN HET KORT

Het intiatief voor het volgen van een 

technische opleiding komt voor 40% 

vanuit de technische medewerker zelf. 

Bron: ROVC TechBarometer 2016

Vraag de nieuwe TechBarometer nu 

aan op www.rovc.nl/techbarometer

De norm NEN 3140 schrijft voor dat keurmeesters van 

elektrische arbeidsmiddelen hun kennis periodiek moeten 

opfrissen. Wij adviseren een herhalingstermijn van 5 jaar. 

De training NEN 3140 Keuren elektrisch handgereedschap 

voor elektrotechnici - herinstructie is daarvoor geschikt.

Twijfelt uw medewerker aan zijn elektrotechnische 

voorkennis? Dan kan hij ook de 2-daagse training 

voor niet-elektrotechnici nogmaals volgen.

Elektromagnetische straling 
hoe (on)veilig is dat?

Uw medewerker wordt nu nog beter voorbereid 

op zijn rol als onderhoudsmonteur tijdens de 

vernieuwde cursussen Dieselmotoren en Diesel-

motoren - Maritiem. Het planmatig onderhouden 

van dieselmotoren en het oplossen van storingen 

nemen een nog prominentere plaats in tijdens 

deze cursus. Dieselmotoren - Maritiem is daar-

naast volledig afgestemd op scheepsmotoren 

met voorbeelden uit de echte praktijk.

Vernieuwde cursussen 
Dieselmotoren

Bekijk de inhoud van deze praktijkgerichte 

cursussen op www.rovc.nl/dieselmotoren

van werkgevers 
in de techniek 

brengt de benodigde 
kennis en vaardig- 

heden per technische 
functie in kaart

UIT DE ROVC TECHBAROMETER:

73%

Een terugkerend probleem bij veel gemeentes: 

monteurs van andere afdelingen worden

ingezet tijdens consignatiediensten. In de 

praktijk blijken ze over te weinig kennis te 

beschikken om problemen met pompen van 

rioolgemalen te signaleren en 

veilig onderhoud te plegen. 

De oplossing? Lees het hier

Gemeentes 
kampen met 
onhoudbare 
situatie 
rioolgemalen

Steeds meer medewerkers binnen de techniek zijn genoodzaakt in 

het Engels te communiceren. Met klanten, leveranciers of collega’s. 

In samenwerking met Lexicon bieden we daarom de training 

Klantgericht Engels binnen de techniek aan. Na deze training zijn 

medewerkers in staat om met vertrouwen klanten correct te woord 

te staan. Bekijk de training op www.rovc.nl/lexicon-trainingen

Klantgericht 
Engels binnen 
de techniek 

Subsidies: Bespaar op opleidingskosten
Bekijk alle mogelijkheden voor subsidies en tegemoetkomingen 

in studiekosten op www.rovc.nl/subsidies

Keurmeesters elektrisch 
handgereedschap op 

herinstructie

Whitepaper 
veiligheid
Ons meest populaire 

whitepaper kunt u nog 

steeds downloaden

Bespaar dit najaar op kosten en verletdagen met de com-

bicursus Airco- en VRF-installaties en F-gassen I - versneld. 

De werking, opbouw, installatie en het onderhoud van 

aircosystemen komen aan de orde. Bij goed gevolg kan  

uw medewerker ook nog het officiële STEK-diploma halen. 

Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Bespaar met de combicursus:

F-gassen I 

Versneld

Airco- 
en VRF-

installaties

We horen veel over elektro-

magnetische straling. Maar 

wat zijn de risico’s? Peter 

Schneiders, trainer en 

eigenaar van STAB Electro 

vertelt hier meer over.

Lees het artikel online

Technici willen zich 
verder ontwikkelen
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“Parker van de balpennen?” “Nee, niet van de pennen...” 

Toen operations manager Richard Meeuwissen bij Parker aan 

de slag ging, kreeg hij steevast de onvermijdelijke vragen van 

vrienden. “Van Monopoly en Risk dan?” “Nee, die ook niet...” 

Niet gek dat hij uitleg verschuldigd was. Gasfiltratie is een 

nichemarkt. Bovendien zijn de systemen voor zuurstofverar-

ming die Parker levert goed aan het zicht onttrokken. Verstopt 

in productielijnen, om zakken chips en groenten zo houdbaar 

mogelijk te kunnen verpakken. Of keurig weggewerkt in 

vliegtuigrompen, ter reductie van explosie- en brandgevaar. 

Meeuwissen: “We zijn nummer één in de aerospace en leveren 

lichtgewichtmodules voor het volledige Airbus-programma.”

Parker legt stevig fundament 
voor allround operatorschap
Parker Filtration and Separation wil het technisch niveau van hun operators op één lijn 

brengen. Zo kunnen ze niet alleen machines bedienen, maar leren ze de ins en outs van het 

totale productieproces begrijpen. Kleine storingen kunnen ze voortaan zelf oplossen en op 

termijn zijn ze flexibeler inzetbaar. “Alles begint bij voldoende technische bagage, zelfs het 

creëren van een veiligheidscultuur.”

Analytisch vermogen

De operators in de spinnerij (proces) en de assemblage- 

afdeling (machine) zijn getraind in het bedienen van  

hun machine, maar niet iedereen beschikt over een goede 

technische basis. Meeuwissen: “Als alles goed gaat, maakt 

dat niet uit. Dan kunnen ze gewoon hun ronde lopen. Maar

we hebben het over een 24/7 machinegedreven proces dat 

steeds complexer wordt en hogere output moet genereren. 

En onze technische dienst bestaat tegenwoordig uit slechts

twee medewerkers. We verlangen dan ook steeds meer 

analytisch vermogen van onze operators”, vervolgt 

Meeuwissen. “Ook in niet-standaardsituaties, bijvoorbeeld 

bij een kwaliteits- of machineprobleem, willen we dat ze 

kunnen meedenken. Vandaar dat we ROVC hebben in-

geschakeld voor een incompanycursus. Als start om al onze 

operators dezelfde technische basis te geven. Van daaruit 

kunnen we gaan kijken naar specialisaties binnen de teams.’’

Allround operators

HSE manager en kennisdrager productietechniek & processen 

- Jack van Oers merkt dat de operators makkelijker verbanden 

leggen en stap voor stap zelfstandiger worden. Op lange 

termijn wil Parker zijn spinnerij- en assemblageafdeling 

integreren. Meeuwissen: “Dan bestaat er geen hoogwaardig 

en laagwaardig operatorwerk meer. De bedoeling is dat 

iedereen uitgroeit tot allround operator, eventueel aangevuld 

met een eigen, zelfgekozen specialisme. Op die manier 

kunnen we elkaar bij ziekte ook makkelijker vervangen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheidscultuur

Ook een gedragstraining operationele veiligheid maakt  

deel uit van de cursus. Meeuwissen: “We werken hier op een 

chemische plant, met kankerverwekkende stoffen die op de 

verboden lijst van de EU staan. Daar zijn we voor geautori-

seerd, maar dat vraagt wel om continue aandacht. Veiligheid 

staat op één. Ook dat begint trouwens met een goede tech-

nische basis: als operators doorhebben hoe het productie-

proces in elkaar zit en wat er allemaal fout kan gaan, krijgen 

ze automatisch meer oog voor veilig en gezond werken.”

We verlangen 
steeds meer 

analytisch vermogen 
van onze operators

Kijk ook op Youtube 
de film met productieleider  

Ronny de Kort aan het woord.

In Etten-Leur produceert Parker 

systemen voor de separatie van 

stikstof en andere gassen, op 

basis van holle vezelmembraan-

technologie. Toepassingen zijn o.a. 

het reduceren van explosie- en 

brandgevaar in de vliegtuig-

industrie en olie- en gasindustrie 

en het geconditioneerd verpakken 

in de levensmiddelenindustrie. 

Met de hoogwaardige gasschei-

dingstechnieken is PFS wereldwijd 

toonaangevend. Parker werkt voort-

durend aan nieuwe technologische 

doorbraken, waardoor de schei-

dingsmodules nog hoogwaardigere 

eigenschappen krijgen. PFS telt zo’n 

zestig medewerkers en is onderdeel 

van het concern Parker Hannifin.

OVER PARKER 
FILTRATION AND 
SEPARATION
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Van nul tot nu: herwaardering 
van de werkplek als leeromgeving

Ontwikkeling van leren

De opleidingswereld verandert voortdurend. Organisaties verwachten kwaliteit en flexibiliteit van 

opleiders. Het eindresultaat is wat telt. Opleiders haken hierop in door theoretische cursusmappen 

in te ruilen voor digitale leermiddelen en flexibele trajecten. Het gaat minder om lezen en luisteren, 

meer om doen en ervaren. Hierdoor sluiten opleidingen weer beter aan bij de belevingswereld 

van technische vakmensen, doeners pur sang. Waarom ‘weer’? Dat legt Waldo Linders, manager 

ontwikkeling en ondehoud producten bij ROVC, uit.

VAN MEESTER-GEZEL 
TOT AMBACHTSSCHOOL
In een ver verleden werden vakmensen in de praktijk op-

geleid. De ambachtsman in wording ging bij een meester 

in de leer om zich het vak eigen te maken. Leren deed je 

in de werkplaats, door vaardigheden af te kijken en na 

te doen. Daarna kwamen de eerste ambachtsscholen, tot 

circa 1970, waarin het vakmanschap ook centraal stond. 

Tot circa 1970 1970 - 2010 Van 2010 tot heden

THEORIE IN DE SCHOOLBANKEN
De ambachtsscholen verdwenen en daarmee  

verschoof het vakmanschap langzaam naar de 

achtergrond. De nadruk kwam te liggen op het 

effectief organiseren van leren. Je moest de theorie 

leren voordat je de praktijk in mocht. Theoretische 

kennis vergaren werd belangrijker dan vaardigheden 

ontwikkelen. De kloof tussen school en werk werd 

daardoor groter. Veel bedrijven zagen een cursus  

als hét middel om problemen ad hoc op te lossen. 

Hoe dikker de cursusmap, hoe beter de cursus.

BEROEPSGERICHT LEREN
De toegevoegde waarde van het leren op de werkplek 

is weer gemeengoed aan het worden. Bedrijven en 

opleiders kijken kritischer naar competenties: wat kan 

een vakman al en waarin kan hij zich nog ontwikke-

len? Werkgevers willen weten wat het rendement 

van opleiden is en zoeken naar betere aansluiting op 

hun praktijk. Ze accepteren geen onnodige ballast in 

opleidingstrajecten en verwachten zichtbare resul-

taten. De werkplek wordt weer leeromgeving en de 

theorie krijgt een ondersteunende rol. Geen dikke 

cursusmappen meer, maar opdrachten die gerelateerd 

zijn aan de werkplek. Het doel is om dat wat je leert 

direct toe te passen in je werk: beroepsgericht leren.

De rol van de opleider:
Buigzaam opleiden 
Tegenwoordig is informatie snel voorhanden. Een 

smartphone of tablet hoort steeds vaker tot de 

standaard uitrustig van een technicus. Toekomst-

bestendige opleiders gaan hier buigzaam mee 

om. In de cursussen van ROVC leer je bijvoorbeeld 

systematisch storingen oplossen én informatie 

zoeken met de TechTake, een online database 

met componentenkennis. Tijdens de lessen wer-

ken ze aan zaken waar ze in hun werk tegenaan 

lopen. Ze brengen eigen voorbeelden in, bij-

voorbeeld door een foto of schema te uploaden. 

Een enorme winst, want beelden zeggen meer 

dan duizend woorden. Cursisten krijgen een veel 

actievere rol en dat verhoogt het leerrendement. 

Kortom:
Toekomstbestendige opleiders onderscheiden 

zich door korte, flexibele cursussen aan te bieden 

waarin de eigen werkplek van de deelnemer als 

rode draad dient. Een herwaardering van de 

werkplek als leeromgeving en een revival van 

het vakmanschap.

10% LEREN DOOR TRAINING

20% LEREN VAN ANDEREN

70% LEREN DOOR WERKERVARING

Leren door nadoen in werk, 
theorie ondergeschikt

Leren door nadoen in werk, 
theorie ondergeschikt

Leren in trainingen of op 
school: nadruk op theorie

70% LEREN DOOR TRAINING

20% LEREN VAN ANDEREN

10% LEREN DOOR WERKERVARING

10% LEREN DOOR TRAINING

20% LEREN VAN ANDEREN

70% LEREN DOOR WERKERVARING
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Sinds twee jaar bedenkt, ontwerpt en implementeert 

Koen Laan virtual reality toepassingen voor de trainingen 

van Pilz. Zoals een training over beweegbare bruggen, 

waarbij je virtueel over het brugdek loopt terwijl je 

instructie krijgt. Of een training aan een lopende band, 

waarin je veilig leert omgaan met gevaren in het produc-

tieproces. “Met virtual reality laat je mensen actief erva-

ren hoe het is om met machines te werken, zonder dat je 

ze blootstelt aan de gevaren. Ze gebruiken al hun zin-

tuigen, waardoor de trainingsinhoud veel beter beklijft.”

Extra leermiddel voor gedragsverandering

Virtual reality vervangt bestaande leermethoden niet,  

benadrukt Koen. “Het is een extra leermiddel, dat de les-

stof visueel en interactief ondersteunt op een manier die 

we niet voor mogelijk hielden. We hebben bijvoorbeeld 

net een hele fabriekslijn nagebouwd in 3D. Met een 

Oculus Rift op kun je die fabriek virtueel binnenstappen. 

Zo kun je iemand gewenst veiligheidsgedrag aanleren 

(bijvoorbeeld over de gele looppaden lopen),  

terwijl je op afstand in realtime meekijkt. Het werkt 

echt. Met virtual reality kun je zelfs vliegangst en  

hoogtevrees overwinnen. Het is een superspannende 

ontwikkeling waar we niet omheen kunnen, te vergelijken 

met de opkomst van internet in de jaren 90. De nieuwe 

iPhone heeft waarschijnlijk al een hololens!”

Nieuwsgierig naar de  

toepassingen van VR/AR  

in de techniek? Pilz geeft  

een demo tijdens de ROVC  

Inspiration Day! 

Meld je aan op www.rovcinspirationday.nl

Virtual reality in trainingen
In realtime meerijden met Max Verstappen of door de ogen van Van Persie een voetbalwedstrijd 

meebeleven. Een bizarre droom? Zeker niet, zegt Koen Laan van Pilz Nederland, aanbieder van 

industriële automatiseringsoplossingen en trainingspartner van ROVC. “De mogelijkheden van 

virtual reality zijn oneindig. Ook voor technische opleidingen!” 

De grootste bronnen van ergernis 
binnen de technische sector is het slechte

imago en onbekwame mensen die 
op vacatures reageren

Onlangs is de tweede TechBarometer verschenen. Net als 

vorig jaar kijken we in dit onderzoeksrapport naar de stand 

van zaken in de technische sector. Welke ontwikkelingen zijn 

er op de technische arbeidsmarkt en wat speelt er op het gebied 

van opleidings- en HR-vraagstukken? 1164 respondenten 

beantwoordden deze vragen.

Markt-, HR- en 
opleidingstrends  
in de techniek

Voor de organisatie de komende 3 jaar

Voor de technische branche

0%

10%

20%

30%

Allround 
inzetbaarheid 
technici

21% 20%

Veiligheid

6%8%

Automatisering

21%
18%

Borgen en 
bijbrengen van 
kennis en kunde

20%

13%

Tekort aan 
technici

12% 12%

15%
Kosten

30%
Praktijk-

gerichtheid

6%
Aantal

practicum-
dagen

8%
Tijdstip 31

DINSDAG

17%
Erkend 
diploma

12%
Locatie

(op MBO-4-niveau of lager)

Zwaarstwegende criteria 
bij het kiezen van een 
opleiding voor technici

Top 5 belangrijkste ontwikkelingen

van de 
respondenten 

verwacht 
dat omzet in 
2017 stijgt

56%

Nieuwsgierig naar alle uitkomsten? Vraag het 
gratis rapport aan via rovc.nl/techbarometer
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Lean - wat heb je eraan?
We stellen die vraag aan Olaf Jansen, eigenaar van en trainer bij LSS-Engineering, partner  

van ROVC. “De letterlijke betekenis van het woord ‘lean’ is ‘slank’. De methodieken zijn erop gericht  

om bedrijfsprocessen ‘slank’ te maken. Denk aan: tijd, ruimte, capaciteit, grondstoffen, enzovoorts. 

Lean helpt je om zo efficiënt mogelijk te werken met zo min mogelijk materiaal en materieel.” 

Enorme meerwaarde

Als er binnen het bedrijf kennis is van Lean, dan zorgt  

dat voor het continue verbeteren van de bedrijfsprocessen. 

Het is geen eenmalig iets, maar het blijft doorwerken, zo-

wel horizontaal als verticaal binnen een organisatie. En dát 

is zo mooi van deze methodieken!” stelt Jansen enthousiast.

Een goed voorbeeld is het toepassen van 5S-methodiek  

op een werkplek. Jansen: “Dit kan een werkplaats zijn, 

maar bijvoorbeeld ook de inrichting van een bedrijfs- 

wagen. Met 5S wordt de werkplek opgeruimd, ontdaan  

van onnodige en overbodige spullen en voorzien van aan- 

duidingen. Hierdoor wordt de zoektijd naar spullen verkort en 

daarmee de gehele doorlooptijd van een specifieke activiteit. 

Eén dag interactief aan de slag met Lean

Samen met ROVC verzorgt LSS-Engineering de 1-daag-

se training Lean - basis. “In de training volgen we een 

gewone, reguliere werkdag van een medewerker in een 

buitendienstfunctie. Waar lopen de cursisten tegenaan  

in hun eigen dagelijkse werk? Hoe kunnen bepaalde knel-

punten structureel verbeterd worden? En hoe geef je dat 

aan bij je leidinggevende? Aan het eind van de dag gaat 

iedereen naar buiten met handvatten waar ze de volgende 

dag al mee aan de slag mee kunnen.”

Heel concreet

Lean is dus heel tastbaar, heel concreet en je hebt er direct 

wat aan. “Technici gaan op een andere manier kijken naar 

hun eigen werk, stelt Jansen. Als álle werknemers op micro- 

niveau Lean methodieken toepassen, dan heeft dat een 

positief effect op de totale organisatie. Lean levert veel  

op: tevreden medewerkers en kostenbesparingen!”

Irene Heijning: Dat kan het hele jaar door! 

De opleiding is namelijk opgebouwd uit verschil-

lende ROVC-trainingen en cursussen. Uw mede-

werker start met een onderdeel wanneer het hem 

het beste uitkomt. Wacht dus niet tot september. 

Meer informatie vindt u op:

www.rovc.nl/beroepsopleidingen. 

Wanneer kan mijn medewerker 
starten met de beroepsopleiding 

Servicemonteur 
elektrotechniek - mechatronica?

Irene Heijning: Gedurende de gehele training wordt uw medewerker door de 

docent getoetst of hij/zij de geleerde vaardigheden op de juiste manier in de 

praktijk kan toepassen. Daarnaast wordt er beoordeeld op actieve deelname.

Hoe worden de kennis en vaardigheden 
getoetst na een NEN 3140 training?

Bekijk alle lean-trainingen op www.rovc.nl/lean

Rudy Schijf: Ik adviseer de cursus 

Maintenance. Deze cursus is voor de onderhouds-

monteur, maar zeer zeker ook geschikt voor de 

assemblagemonteur. Tijdens deze cursus leert 

uw medewerker de componenten en hun werking 

kennen en kan hij/zij na assemblage testen op 

de juiste werking.

Onze assemblage-medewerker 
wil meer weten van assen/lagers 
en hoe hij deze moet monteren. 

Welke cursus is geschikt voor hem?

VRAAG &
ANTWOORD

Irene Heijning 
& Rudy Schijf

Studieadviseurs bij ROVC
0318 - 698 697
studieadvies@rovc.nl



1514

TCR (Trailer Construction & Repairing) 

verhuurt en onderhoudt luchthaven-

gerelateerde voertuigen, ook wel Ground 

Support Equipment (GSE) genoemd. 

De TCR groep beschikt over meer dan 

23.000 materieelstukken, verdeeld 

over honderd luchthavens wereldwijd. 

In Nederland betreft dit ca 730 stuks. 

Denk bijvoorbeeld aan airco’s, Ground 

Power Units (GPU), vliegtuigtrekkers, 

bagagekarren, maindeck-loaders, 

dieseltrekkers, elektrische trekkers, 

rolpalletwagens, transportbanden en 

de-icers. Op Schiphol is TCR Nederland 

BV in december 1996 gestart met één 

medewerker. Inmiddels is het uit- 

gegroeid tot een organisatie van  

bijna tachtig medewerkers.

OVER 
DE TCR GROEP

Vlieguren maken 
en altijd willen bijleren, 
zelfs in de vrije tijd
Aan de rand van de startbanen sleutelen tientallen  

monteurs aan vliegtuigtrekkers en andere grondvoer- 

tuigen. Vrijwel geen voertuig is hetzelfde, omdat ze sterk 

verschillen per klant. Je ziet hier veel KLM-blauw, maar 

ook de huiskleuren van andere vliegtuigafhandelaren zijn 

ruimschoots vertegenwoordigd op de werkplaats van TCR.

Bundeling van techniek

Negentig procent van alle vliegtuigtrekkers op Schiphol 

wordt onderhouden, gerepareerd en verhuurd door 

TCR, vertelt financieel manager Jos Smorenburg. Grote 

jongens zijn het, die bulken van de techniek. “Een 

moderne trekker heeft tegenwoordig een CAN-bussys-

teem, zeven boordcomputers, een scanner die de romp 

van het vliegtuig scant, sensoren die de breedte van de 

banden meten... Allerlei technieken komen erin samen, 

van hydrauliek tot elektrotechniek en mechanica.”  

TCR verlangt dan ook veel basiskennis van zijn mede-

werkers, vervolgt Smorenburg, ook verantwoordelijk 

voor het HR-beleid. “We komen niet makkelijk aan goede 

monteurs, want we vragen minimaal MBO-3 niveau. Eén 

van de weinige vooropleidingen die een beetje bij dit 

type werk in de buurt komt, is landbouwmechanisatie.”

Incompanytraining

Des te belangrijker is het intern opleiden en continu 

bijscholen van medewerkers. Veertien monteurs ronden 

dit jaar het incompanytraject Servicetechnicus af. Deze 

BBL-opleiding bestaat uit losse cursussen zoals Hydrauli-

sche systeemtechniek, Elektrisch schakelen, Dieselmotoren 

en Industriële automatisering. TCR koos bewust voor 

ROVC als opleider. De flexibiliteit en het maatwerk van 

een training in eigen huis gaven daarbij de doorslag, legt 

Smorenburg uit. “Docent Kees Cardol is een praktijkman. 

Dat merk je gelijk. Onze cursisten lopen met ‘m weg.  

Kees loopt hier wekelijks twee keer rond en ziet met 

welke voertuigen onze monteurs op dat moment 

bezig zijn. Dezelfde middag werkt hij dat bijvoor-

beeld uit tot een interessante praktijkopdracht.”

 

Elektrotechniek neemt hoge vlucht

TCR hoefde de veertien cursisten sowieso niet richting  

de cursus te slepen. Integendeel: iedereen deed op  

vrijwillige basis mee, vertelt Smorenburg. “Deels in  

onze tijd, deels in hun eigen tijd (zelfs in de avond-

uren). Ze vragen nu al wat we hierna gaan doen, want 

ze willen maar wat graag doorleren.” Verder leren 

is ook noodzakelijk, want het vak is volop in bewe-

ging. Zo maken vliegtuigafhandelaars steeds meer de 

overstap van diesel- naar elektrische voertuigen. Die 

overgang stelt ook andere opleidingseisen, voorziet 

Smorenburg. “Vroeger hadden monteurs van huis uit 

een hydraulische of een elektroachtergrond. Dat zal 

snel veranderen.”
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Kort, korter, kortst
Een opleiding met zo min mogelijk verleturen en zo veel mogelijk praktijk. Hoe realiseren we dat? 

Door onze cursussen modulair aan te bieden en de theoretische ballast tot het minimum te beperken. 

Want technici hoeven niet meer alles uit het hoofd te leren. Er is al zoveel op internet te vinden! 

Met de ondersteuning van onze TechTake (een online database met componentenkennis) en cases, 

animaties en voorbeelden op MijnROVC leren uw medewerkers de lesstof sneller en beter te begrijpen. 

Daardoor blijft er meer tijd over om te oefenen op echte installaties. Een aantal voorbeelden:

Maart  

• Elektrisch schakelen

• Pneumatiek

April  

• ATEX - Basisprincipes explosieveiligheid

• ATEX - Onderhoud en installatie materieel

• Frequentieregelaars

• Maintenance 

• Netwerken - CAN-bus

• Netwerken - Inleiding in bussystemen

• Netwerken - Modbus  

• Netwerken - PROFIBUS en PROFINET

• Siemens S7-300/400

Mei  

• Basis elektrotechniek

• Basis gebruik gebouwbeheersystemen

• Elektrisch schakelen - Maritiem 

• NEN 3140 - Voldoende onderricht persoon - herinstructie

• NEN 3140 - Installatie- of werkverantwoordelijke laagspanning

• NEN 3140 - Keuren elektrisch handgereedschap voor elektrotechnici 

• NEN 3140 - Keuren elektrisch handgereedschap voor niet-elektrotechnici

• NEN 3140 - Vakbekwaam persoon 

• Netwerken - PROFIBUS en PROFINET - configureren

• PLC-techniek met CoDeSys - basis

Juni   

• NEN 3140 - Herinstructie vakbekwaam persoon

• Storingzoeken in elektrotechnische installaties

Een groot deel van het unieke  

ROVC-practicum gaat on tour, met als 

eerste stop: Rotterdam! In de maanden 

maart, april, mei en juni staan een groot 

aantal ROVC practicumopstellingen  

bij ERIKS in hun Experience Center. 

Hierdoor brengen wij de praktijk nog 

dichter bij onze cursisten in die regio!  

Wie dit voorjaar in Rotterdam zijn  

cursus volgt, kan ook zijn practicum- 

dagen in Rotterdam uitvoeren.

Practicum 
ROVC in regio 
Rotterdam

Bekijk het volledige rooster op www.rovc.nl 
en schrijf uw medewerker direct in!

ROVC biedt cursussen op ruim 40 locaties 

in Nederland. Staat de gewenste locatie 

niet in onze planning? Dien gerust 

een planningsverzoek in, dan kijken 

we samen naar de mogelijkheden. 

Ga naar www.rovc.nl/planningsverzoek.

Benieuwd naar onze volgende practicumlocatie 
on tour? Houd dan onze website in de gaten!

Dit voorjaar starten de volgende 
trainingen en cursussen in Rotterdam:

Warmtepompinstallaties
Warmtepompen die enige jaren geleden zijn geïnstalleerd, 

zijn binnenkort toe aan onderhoud. De praktijkgerichte cursus 

Warmtepompinstallaties kan ook in delen worden gevolgd:

• Werking van warmtepompsystemen

• Onderhoud plegen en storingen oplossen  

aan warmtepompsystemen

Koeltechniek (vanaf mei 2017)
De cursus Koeltechniek is vernieuwd! In 6 dagen waarvan 

2 practicum gaan medewerkers op een praktijkgerichte 

manier aan de slag met ingebruikname, service en onder-

houd van koelinstallaties. De nadruk ligt op industriële en 

stationair commerciële koelsystemen (>3 kg). Liever een 

onderdeel uit de cursus Koeltechniek volgen? Dan kan de 

onderstaande training los worden gevolgd.

• Storingzoeken koelinstallaties

Koudesystemen 
Voor een verdiepingsslag in koeltechniek is er 

de cursus Koudesystemen. Het is ook mogelijk 

om één van de twee onderdelen te volgen:

• Werken aan complexe koudesystemen

• Praktische kennis ontwerpen koelinstallaties

• Oefenen op onze unieke practicuminstallaties

• Praktijkgericht lesmateriaal

• Interactie in de les

• Online leerstof op MijnROVC en TechTake.nl

De beste leermethoden voor 
volwassenen in de techniek
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COLUMN

TOP 3 AGENDAPUNTEN 
VOOR 2017

Vanwege zijn autotechnische achtergrond in Polen, wist 

Marcin al vrij veel van elektrisch schakelen. “Maar mijn 

kennis was vooral praktisch”, nuanceert Marcin. “Ik kon wel 

motoren aansluiten, maar wist bijvoorbeeld niet hoe  

ik krachten kon berekeningen en tekeningen kon lezen. 

Voor mijn nieuwe baan bij Ter Laak had ik behoefte aan 

basiskennis. En aan iemand die mij kon leren hoe ik syste- 

matisch kan werken. Want bij een storing begon ik meteen 

te sleutelen, eigenlijk zonder te weten wat ik precies deed.”

De basis van A tot Z uitgelegd

De cursus Elektrisch schakelen bleek dé oplossing voor 

Marcin. “Ik kreeg van a tot z uitgelegd hoe elektriciteit 

werkt, wat je er mee kunt en welke schakelingen er zijn. 

De docent kon perfect uitleggen, gaf extra oefenmateriaal 

en had veel geduld met mij. Pools is mijn moedertaal,  

dus ik heb hard moeten leren. Ik kreeg een paar uur per 

week les en in de avonduren studeerde ik. Met het woor-

denboek naast mijn lesboek, net zolang tot ik snapte wat 

er stond. Zo nodig mailde ik mijn docent - hij reageerde 

altijd meteen.”

Eerst nadenken, dan doen

Marcin is erg te spreken over de resultaten van de cursus. 

“Nu ik snap hoe elektrisch schakelen in de basis werkt, kan 

ik logisch nadenken en mijn werk rustig en doelmatig aan-

pakken. Ik analyseer nu eerst het probleem voordat ik een 

storing verhelp. Zo hoort het, en niet andersom.” Enthou-

siast als Marcin is, heeft hij zijn kennis ook gebruikt om zijn 

bedrijf vooruit te helpen. “Ik heb een prototype gebouwd 

van een transportdrager die iets kan oppakken, kantelen, 

leegmaken en terugzetten. Handig voor Ter Laak!”

Elektrisch schakelen: 
de basis van een mooie carrière
Elektrische kranen, wijderzetrobots, oppotmachines en ontstapelaars. Marcin Grajcki (32) voert 

sinds 2012 doelgericht het technisch onderhoud uit bij Ter Laak Orchideeën B.V. in Wateringen. 

“De basis die nodig is voor mijn werk, heb ik opgedaan in de cursus Elektrisch schakelen.”

Wilt u ook dat uw medewerkers 

storingen aan elektrotechnische 

installaties gericht kunnen 

oplossen? Tijdens de practicum-

dagen van de cursus Elektrisch 

schakelen oefenen ze dit volop.

Storingen gericht oplossen?

Wat gaat er dit jaar spelen bij technische organisaties? 

Roel Greutink, manager business development bij ROVC, 

vertelt wat volgens hem de drie meest essentiële 

agendapunten van 2017 zijn.

1Technici 
aan de lijn 2Smartphone
In 2017 zien we dat steeds meer productiebedrijven 

behoefte hebben aan technici die de geavanceerde 

productiemachines en -processen bedienen. 

Operators verdwijnen of worden omgeschoold 

tot technici. Met andere woorden: er is veel meer 

technische kennis nodig. Ook de vraag naar technici 

met MBO-niveau 3 of hoger wordt aankomend 

jaar nog groter. Dit alles om productiestilstand te 

voorkomen en productiecijfers te verhogen.

De smartphone levert kostenbesparingen op. 

Waar voorheen nog een team van technici werd 

ingevlogen als bijvoorbeeld een schip stil viel in 

Brazilië, wordt anno 2017 eerst een analyse gedaan 

via de smartphone. Zo kan men live meekijken naar 

de storingen. Op basis hiervan instrueert het team 

de aanwezige techneut. Mocht het echt nodig zijn, 

dan kunnen goedopgeleide technici alsnog worden 

ingevlogen om het probleem op te lossen. Een 

trend die ook in andere branches zichtbaar is. 

Meer uit het hoofd te leren. Ze zoeken het op. 

Daarmee behoren lange, meerdaagse cursussen 

steeds meer tot het verleden. Het aanbod van korte 

praktijkgerichte trainingen zal daarentegen flink 

stijgen. Bedrijven willen dat de technicus meer 

inzicht krijgt. Alleen de vaardigheden die technici 

nodig hebben in hun werk worden bijgebracht. Dit 

betekent dat kennis waar de techneut al over beschikt 

achterwege wordt gelaten. Cursussen en trainingen 

op maat komen daarmee steeds vaker voor.

3Persoonlijker 
opleiden In 2017 bouwen we voort op 

de economische groei die de 

afgelopen jaren is ingezet. Er 

komt meer werkgelegenheid 

voor Nederland en de strijd om 

technisch talent gaat alleen maar 

toenemen. Bedrijven moeten nu 

echt keihard gaan werven en het 

kennisdomein van de huidige 

technici vergroten om allround 

inzetbaarheid te realiseren.
Bekijk de 
practicumvideo 
van deze cursus
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Verspil geen opleidingsbudget. Meet voor aanvang van een opleiding welke kennis en vaardigheden al 

aanwezig zijn bij de medewerkers. Zo kan de opleiding volledig op de leerbehoefte worden afgestemd. 
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