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“De klassieke 
installateur is een 
uitstervend ras”
De installatiebranche staat op het 
punt van een enorme kanteling.
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Allround inzetbaarheid is ‘hot’

Nieuwe kwalificatiedossiers MBO

Hoe ga je slim om met smart industry?
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Binnenkort verandert er veel binnen het MBO-onderwijs. Vanaf 1 augustus wordt er gewerkt met 

nieuwe kwalificatiedossiers en structuur. Deze nieuwe ontwikkelingen moeten ervoor zorgen dat het 

beroepsonderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt. Want deze aansluiting ontbreekt in grote mate, 

vooral in de technische sector. 

Vanaf het schooljaar 2016-2017 verplicht het 

Ministerie van OCW opleiders om een keuzedeel 

aan te bieden. Dat is een mooie kans om 

technische vakkennis nog meer centraal te 

stellen. Bij ROVC vertalen we dit naar het kiezen 

van één extra technische cursus binnen de 

MBO-opleiding. Hiermee kan de cursist zich 

verder verbreden of juist verdiepen binnen 

een technische functie. Lees hier meer over 

op bladzijde 16.

Impact van smart industry

Op termijn zal het MBO-onderwijs verder 

veranderen en zal het ook in gaan spelen op de 

ontwikkelingen rondom smart industry. Een 

‘hot’ item, zou je verwachten. Gek genoeg 

zien werkgevers het niet als trend, blijkt uit 

onderzoek van ROVC. Toch verwachten ook wij 

dat het impact heeft op de benodigde kennis en 

kunde in de industrie en utiliteitsbouw. Of zoals 

Maarten van der Boon van Leertouwer het mooi verwoordt: “(…) elektrotechniek zal niet langer de 

aorta van de installatiebranche zijn, maar ICT.” John Triki, directeur van Intecno Holland, verwacht 

dat die kanteling uiteindelijk zal ontstaan op de werkvloer bij de technici zelf. En ROVC... wij zullen 

er klaar voor zijn wanneer smart industry haar intrede doet.

Ik wens u veel leesplezier!

John Huizing

Directeur ROVC

Beste lezer,

Gek genoeg zien werk-
gevers smart industry 
nog niet als trend
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Kennissessie: Oplossingen 
voor opleidingsuitdagingen 
in de foodindustrie

Vernieuwde MBO-opleidingen

Practicum vormt 
hoogtepunt van nieuwe 
cursus Lifttechniek

De 3 stappen naar een 
aanwijsbeleid volgens 
NEN 3140

Verdieping in maintenance

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.

INHOUD VOORWOORD

12

De klassieke installateur 
is een uitstervend ras 10
Maarten van der Boon over innovatie, techniek 

en onderwijs in de installatiebranche

De toekomst is 
aan smart industry

Hoe ga je er slim 
mee om?

De maritieme 
branche laat technici 
allround bijscholen 14
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IN HET KORT IN HET KORT

Uit de ROVC TechBarometer: 

Betrokkenheid meest gewilde karaktereigenschap techneut (39%)              

Bron: ROVC TechBarometer

Het oprichten van een eigen bedrijfsschool is voor 

het MKB vaak onhaalbaar. Een bedrijvenschool 

biedt dan de uitkomst: een bedrijfsschool voor 

meerdere bedrijven in een regio of branche. 

De inhoud, locatie en planning van de opleiding 

kunnen dan exact worden afgestemd op de 

behoefte. Wilt u eens van gedachten wisselen 

over de mogelijkheden? Neem contact op met 

Roel Greutink via 0318 - 698 698.
Eigenaren en beheerders van een utiliteitsgebouw zijn verplicht 

om airco-installaties elke 5 jaar te laten keuren door een EPBD-

gecertificeerde monteur. Is uw medewerker nog niet bevoegd? 

Dan kan hij de praktijkgerichte cursus EPBD airco-inspectie A of 

EPBD airco-inspectie B volgen bij ROVC. 

Maar welke bevoegdheden heeft een monteur na het behalen 

van zijn EPBD A of B-diploma? Lees het op www.rovc.nl/epbd

Componentenkennis nog 
uit het hoofd leren?
Dat is niet meer van deze tijd. De techneut van de toekomst weet hoe en 

waar hij componentinformatie kan opzoeken. Dit leerprincipe wordt nu 

al toegepast in diverse cursussen, zoals Storingzoeken met gebouw-

beheersystemen. Met behulp van het nieuwe online platform TechTake, 

leren cursisten hoe ze de juiste componenten opzoeken en selecteren. 

Met duidelijke films en animaties.

Goed gekwalificeerde vakmensen in 

de elektro- en installatietechniek zijn 

nodig om de kwaliteit in de technische 

sector te borgen. ROVC heeft daarom 

een samenwerkingsovereenkomst ge-

sloten met InstallatieWerk Nederland. 

Met deze krachtenbundeling kunnen 

we nog beter inspelen op specifieke 

opleidingsvraagstukken vanuit de 

installatiebranche.

In de vernieuwde trainingen Voldoende onderricht 

persoon en Vakbekwaam persoon worden - naast 

de practicumopdrachten en films - nu ook vele 

animaties ter ondersteuning van het lesmateriaal 

ingezet. Ideaal voor techneuten om de theoretische 

lesstof sneller en beter te begrijpen. Voor cursisten 

waarbij elektrotechnische voorkennis ontbreekt, 

stellen we tevens gratis online basismodules ter 

beschikking.

Cursus Elektrisch 
schakelen in beeld

Cluster de voordelen

Een animatie zegt meer 
dan 1000 woorden

PERSONELE UITDAGINGEN VOOR DE KOMENDE JAREN

66%
Borging van 
technische 
kennis en 
kunde

15%
Selectie van 
vakbekwaam 
technisch 
personeel

9%
Vergrijzing / 
uitstroom

Nieuwsgierig 
naar alle 
video’s? >>

InstallatieWerk 
Nederland en ROVC
bundelen krachten

Bedrijvenscholen

Bevoegdheden EPBD-
gecertificeerde monteur?

De volgende zijn toegankelijk op MijnROVC: 

Basisbegrippen elektrotechniek

Meten

Stroomstelsels
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“De klassieke installateur 
is een uitstervend ras”

De installatiebranche staat op het punt van een enorme kanteling, 

stelt Maarten van der Boon. Als manager Research & Development en 

Innovatie bij Leertouwer weet hij waarover hij praat. Over innovatie, 

techniek en onderwijs, maar dan vanuit een visie die is gevoed door 

marketing en communicatie. Hoe kijkt hij aan tegen de belangrijkste 

conclusies van de TechBarometer, hét marktonderzoek van ROVC naar 

het reilen en zeilen in de techniek?

Elektrotechniek is niet 
langer de aorta van 
de installatiebranche, 
maar ICT

Marktontwikkelingen in de technische branche: 

Oorzaken van het tekort aan technici:

“Deze oorzaken zijn herkenbaar, maar ik wil er één aan toevoegen. Veel bedrijven erkennen 

de immense rol van smart industry niet, waardoor hun technici hiervoor niet worden opgeleid. 

De klassieke installateur is een uitstervend ras, vergelijkbaar met de kolenboer van vroeger. 

Innovatie brengt ons onder meer slimme hulpmiddelen gebaseerd op augmented reality. 

Denk aan de smartbril waarmee je een monteur op afstand instructies kunt geven. De 

installateur transformeert hierdoor naar technisch dienstverlener. Een dergelijke verschuiving 

van functie naar vakmanschap verwacht ik op drie gebieden. In de toekomst zullen we 

onderscheid maken tussen een technisch vakman (die alles van techniek weet), een 

applicatievakman (voor de bediening) en functioneel vakman (die de vraag van de klant 

vertaalt naar een functioneel ontwerp).” 

“Het kwalitatief tekort zou behapbaar zijn als het reguliere onderwijs meegaat met deze 

verschuiving, en ook de overheid die het onderwijs subsidieert. Het is onbegrijpelijk, maar 

ICT staat lang niet altijd centraal in het lesprogramma. Dat komt ook door de vergrijzing van 

docenten in VMBO, MBO en HBO. Jongeren omarmen nieuwe ontwikkelingen, die ik samenvat 

als ‘internet of things’. Zij weten: dat maakt ons niet dommer, maar op een andere manier 

slimmer. Blijven docenten achter in deze ontwikkelingen? Misschien. Ook zij moeten hun 

vakkennis continu bijhouden. Voor de aansluiting met de praktijk biedt Leertouwer speciale 

docentenstages aan. Wat denk je? Bijna geen animo! Dat hoor ik ook terug van collega-

bedrijven.”

CONCLUSIE 1

CONCLUSIE 2

▲

OPINIE

“In deze conclusie kan ik me vinden, maar de volgorde verrast me. Het borgen van 

kennis en kunde hoort voor mij absoluut op nummer 1. Dat is nodig om technici op 

te leiden tot allround inzetbare vakmensen die meegaan met de 

automatisering in de installatietechniek. Die automatisering gaat ver, 

zo ver dat de installatiebranche compleet gaat veranderen. Er spelen 

wereldwijd vier grote ontwikkelingen. We halen energie uit biologische 

processen (biotechnologie), onze datastromen worden sneller en groter 

(datatechnologie), de techniek wordt kleiner (nanotechnologie) en zo 

geavanceerd dat die bijvoorbeeld ons brein kan aansturen (cognitieve 

technologie). Hierdoor is elektrotechniek niet langer de aorta van de 

installatiebranche, maar ICT. Bijna alle elektrotechnische systemen zijn 

ICT-gestuurd. Ga je niet mee in de smart industry, dan vul je je eigen 

exitstrategie in. Wil je als installatiebedrijf een rol van betekenis spelen, dan moet je 

nadenken over sociale innovatie: hoe zorg je dat je technici meetransformeren? En 

hoe borg je nieuwe kennis en kunde?”

Allround inzetbaarheid 
technici

Automatisering Borgen en bijbrengen 
van kennis en kunde
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Kennisgebrek door technologische vernieuwing

Slecht imago technische branche

Slechte aansluiting regulier onderwijs op bedrijfsleven

Vergrijzing

Weinig doorstroming binnen de organisatie

Anders
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55%

18% 15%

Over Leertouwer
Leertouwer in Barneveld is 

een technisch dienstverlener 

in elektrotechniek, 

klimaat en ICT. Sinds 1929 

brengt het familiebedrijf 

comfort door techniek. 

Eerst als elektricien van 

licht- en schelinstallaties, 

nu als innovatieve 

systeemintegrator. Er 

werken 160 medewerkers. 

Centraal in hun werkzaam-

heden staat de vraag: hoe 

kunnen wij het comfort van 

de klant verhogen met onze 

technische oplossingen? Die 

oplossingen variëren van 

slimme huisautomatisering 

en merkonafhankelijke 

zorgtechnologie tot 

complexe productie-

automatisering of 

omvangrijke geïntegreerde 

installaties in een 

kantoorgebouw.

25%0% 5% 10% 15% 20%
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Bieden van begeleiding op de werkvloer

Budget vrijmaken

Geschikte leervorm kiezen

Juiste opleiding kiezen

Leervraag helder formuleren

Motiveren van medewerkers

Nieuwe vaardigheden laten toepassen op de werkvloer

Vrijplannen van medewerkers

25% 30%0% 5% 10% 15% 20%
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KENNIS

■

Uitdagingen bij het opleiden van technici:

“De belangrijkste uitdaging staat er niet bij: hoe houd je kennis up-to-date in een 

veranderend werkveld? Daarvoor moet je allereerst de leercultuur in de organisatie 

aanpassen. Als je vanuit vakmanschappen denkt, kun je andere mensen toelaten. 

Iemand uit de hotellerie kan bijvoorbeeld heel geschikt zijn als servicemanager. Want 

waar draait het om in de hotellerie? De klant, net als bij service! Daarbij hoef je voor 

vakvolwassen mensen geen cursussen meer verplicht te stellen. Zij kunnen hun eigen 

ontwikkelpad prima bepalen, op basis van vakmanschapskills en de daarbij horende 

verantwoordelijkheid. Binnen Leertouwer hebben wij ons de vraag gesteld: hoe 

worden wij een lerende organisatie? Met medewerkers uit de hele organisatie 

bouwden we onze ideeën letterlijk uit via de ontwikkelmethode LEGO® SERIOUS 

PLAY®. Het resultaat is een leerhuis op basis van 100 procent betrokkenheid.” 

“Ten tweede hoef je als installatiebedrijf niet alleen te acteren op het aanbod 

van het reguliere onderwijs. Je kunt scholen proactief benaderen. Wij gaan 

strategische samenwerkingen aan met het VMBO, MBO en HBO. Denken mee 

over het lesprogramma, geven gastlessen en bieden uitdagende stageplaatsen en 

afstudeeropdrachten. Studenten weten ons te vinden. Dat is handig, want continue 

verjonging is een derde voorwaarde voor het up-to-date houden van kennis. Spreiding 

in leeftijd binnen je personeelsbestand is belangrijk. Als de gemiddelde leeftijd van je 

werknemers ruim boven de 40 is, heb je een uitdaging. Tot slot houd ik me persoonlijk 

graag bezig met het wakker schudden van de sector. Als gastdocent, spreker, columnist 

of dagvoorzitter hoop ik de publieke opinie een beetje te kunnen veranderen. Technische 

innovatie maakt ons leven zo veel fijner!”

CONCLUSIE 3 Ontmoet elkaar dit najaar op onze kennissessies:

Het opleiden en werven van technici in de foodindustrie 

brengt nogal wat uitdagingen met zich mee. Hoe werf je 

bijvoorbeeld Technische Dienst medewerkers op MBO-4 

niveau? En hoe vorm je een klas wanneer operators in 

3 tot 5 ploegendiensten werken? Deze interactieve 

kennissessie biedt u de gelegenheid om samen met 

concullega’s over oplossingen te sparren. Zodat u 

het maximale uit uw mensen en daarmee de productie 

kunt halen.

Oplossingen voor opleidings-
uitdagingen in de foodindustrie

Jaarlijkse ledenbijeenkomst Federatie Paneelbouw

Werken uw medewerkers aan of met elektrische laag- of 

hoogspanningsinstallaties? Dan heeft u ongetwijfeld 

gehoord van de normen NEN 3140 en NEN 3840. Heeft u 

ook moeite om deze normen te vertalen naar de dagelijk-

se praktijk? En om in te schatten wie er op welk niveau 

benoemd moeten 

worden? Tijdens deze 

kennissessie leert u 

alles over het aanwijs-

beleid, zodat uw 

bedrijf aan de eisen 

van de NEN voldoet!

Deelnemen? Meld u direct aan op www.rovc.nl/kennissessies 

Hoe stel ik een aanwijsbeleid op 
volgens NEN 3140 en NEN 3840?

Federatie Paneelbouw organiseert op woensdag 2 november haar jaarlijkse ledenbijeenkomst in 

het ROVC TechCenter. Wilt u weten wat ROVC voor paneelbouwers kan betekenen? Neem dan 

contact op met Emil van Hoffen via 06 - 231 262 56

Programma 
14:00 uur Ontvangst   

14:30 uur Introductie  

15:00 uur Gastspreker (binnenkort bekend)

15:25 uur Pauze     

15:45 uur Geef u op voor 2 rondetafelsessies: 

 1. Strijd om technisch talent 

 2. Praktische hobbels  

 3. Tips en tricks voor de top 3 

     opleidingsuitdagingen  

 4. Motivatie en commitment  

17:15 uur     Netwerkborrel

Voorlopig programma 
13:30 uur Ontvangst

14:00 uur Welkom

14:15  uur Wat houdt het aanwijsbeleid in?  

 Door: Pouw Jongbloed 

14:45 uur Het aanwijsbeleid voor uw organisatie 

15:45 uur Pauze

16:00  uur Hoe nu verder? 

16:30 uur  Netwerkborrel

Trends in de industrie en utiliteitsbouw
ROVC onderzocht de markt-, organisatie-, HR- en opleidings-

trends in de techniek. 1231 personen namen deel aan dit 

online onderzoek. De belangrijkste resultaten hebben we 

voor u samengevat in het rapport TechBarometer. 

Nieuwsgierig? Vraag het rapport aan op 
www.rovc.nl/techbarometer

Datum: dinsdag 8 november 2016 

Tijd: 14:00 – 17:30 uur  

Locatie: ROVC TechCenter, Ede

Prijs:  kosteloos

Datum: dinsdag 6 december 2016 

Tijd: 14:00 – 16:30 uur  

Locatie: ROVC TechCenter, Ede 

Prijs: € 99,-
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ROVC vroeg 1231 werkgevers in de techniek naar 

de belangrijkste marktontwikkelingen binnen de 

branche. Hun top drie: allround inzetbaarheid 

(55%), automatisering (18%) en borgen van 

kennis en kunde (15%). Slechts 0,3% herkende 

smart industry als invloedrijke ontwikkeling. 

Cijfers die John Triki niet verbazen: “De industrie 

is erg behoudend. Dat begint al met de produc-

ten die ze toepassen. PLC-systemen zijn inmid-

dels gemeengoed. Maar het heeft lang geduurd 

totdat bedrijven afscheid namen van traditionele 

relaistechnieken.”

Breed begrip

Smart industry (of, zoals de Duitsers het noemen: 

Industrie 4.0) is een parapluterm waaronder veel 

technologieën vallen. Van big data processing 

tot The Internet of Things, van 3D-printing en 

nanotechnologie tot nieuwe sensortechnologie 

en adaptieve robots. Triki: “Thomas Watson, 

voorzitter van de raad van bestuur van IBM, zei 

in 1943: ‘Ik denk dat er in de wereld markt is voor 

ongeveer vijf computers.’ Anderen voorspelden 

dat er een tijd kwam waarin computers niet meer 

zouden wegen dan anderhalve ton. Kijk waar 

we nu staan: tegenwoordig heeft iedereen een 

De toekomst is aan 
smart industry, maar hoe 
ga je er slim mee om?

Storingen uitlezen via een app op je smartphone, op 

welke locatie dan ook. Moeiteloos inloggen op het 

netwerk van elke klant… Door nieuwe product-

technologieën en verdere integratie van ICT verandert 

de industrie radicaal. Smart industry is een hot item, 

zou je verwachten. Gek genoeg zien werkgevers het 

echter niet als trend, blijkt uit onderzoek van ROVC. 

Hoe kunnen bedrijven er toch op inspelen?

De echte kanteling 
ontstaat op de 
werkvloer

Als opleider dien je de 
basis van ethernet aan 
te bieden, maar ook de 
verschillende varianten

Over John Triki 
(ROVC/Intecno)

John Triki heeft sinds 2004 

zijn eigen bedrijf: Intecno 

Holland in Mierlo. Triki is 

twintig jaar werkzaam in de 

industriële automatisering. De 

machinebouwers en aanverwante 

paneelbouwers behoren tot 

zijn doelgroep. Intecno Holland 

houdt zich hoofdzakelijk bezig 

met de verkoop van PLC’s, 

motorstarters en frequentie- 

en gelijkstroomregelingen. 

Daarnaast biedt Intecno Holland 

ondersteuning bij het inregelen 

van deze producten en het 

aansluiten en controleren van 

diverse industriële netwerken. 

In 1994 gaf John Triki voor het 

eerst een cursus voor ROVC: 

Industriële automatisering. 

Momenteel geeft Triki bijna alle 

cursussen in dit vakgebied. Van 

Industriële automatisering tot 

PLC-systemen (IEC-6-1131 en 

Siemens S7 300/400) en trainingen 

in PROFIBUS, Modbus, CANbus en 

HMI. 

computer op zak. En in principe kunnen alle apparaten met 

elkaar in verbinding staan. Dat biedt kansen, maar brengt ook 

risico’s met zich mee. ‘Het eerstvolgende virus komt binnen via 

je broodrooster’, zegt men weleens gekscherend.”

Geen standaard aanwezig

Vaak ontbreekt een duidelijke standaard, constateert Triki. Als 

voorbeeld noemt hij ethernet, dat wijdverspreid is en waarvan 

ondertussen al verschillende varianten zijn uitgebracht. Boven 

op de ethernetlaag draaien protocollen, waarvan TCP/IP het 

bekendste en meest gebruikte is. John Triki: “Fabrikant A heeft 

een oplossing, maar fabrikanten B, C en D ook. Welke variant 

je ook kiest, het hele vraagstuk wordt door de klant nog op de 

lange baan geschoven. Als je een machine verkoopt met een 

ethernetaansluiting, is het moeilijk via het bestaande netwerk 

service te verlenen. Bedrijven zijn huiverig voor virussen en 

hackers. Niet alleen het management; ook de IT-afdeling houdt 

de boot af. Ze zetten de router niet open om je binnen te laten. 

Dus moet je een eigen faciliteit creëren. Elke PLC-leverancier 

biedt een eigen ethernetvariant en de keuze is afhankelijk van 

de vraag. Als opleider betekent dit dat je de basis van ethernet 

moet aanbieden, maar ook de verschillende varianten (Profinet, 

Ethernet/IP, Modbus TCP, Ethercat…).”

Doorbraak van onderaf

De echte kanteling ontstaat uiteindelijk op de werkvloer, 

verwacht John Triki: bij technici zelf. “Medewerkers gaan erom 

vragen. Vooral de nieuwe generatie is gewend om alle gegevens 

op één apparaat tevoorschijn te toveren. Kinderen van veertien 

ontwikkelen al apps. De jeugd wil niet meer anders, en geef 

haar eens ongelijk… Het biedt zoveel gemak!”



VRAAG EN ANTWOORD

In tegenstelling tot het reguliere onderwijs, waar de keuzedelen vaak bestaan uit het leren van een buitenlandse 

taal, bieden wij alleen technisch inhoudelijke vakken aan. De keuzedelen verschillen per MBO-opleiding. 

Bekijk ze op www.rovc.nl/mbo
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Verdieping in maintenance

Ook met e-learning!

Irene Heijning:

“Om als monteur de installatie te kunnen en mogen legen, vullen 

en vaccumeren etc., is kennis van koeltechniek vereist. Denk aan de 

koelkringloop en het Mollier Diagram. Werkt uw medewerker met 

industriële koelingen dan leert hij dat in de cursus Koeltechniek. 

Wanneer uw medewerker met klimaatsystemen werkt, zoals airco’s, 

dan worden deze onderwerpen tijdens de cursus Airco- en VRF-in-

stallaties behandeld. Met die kennis gaat hij in de cursus F-gassen 

categorie 1 de vaardigheden oefenen, zoals hardsolderen en 

diverse handelingen. Slaagt hij voor het examen, dan ontvangt uw 

medewerker het STEK-diploma. Ik kan uw medewerker aanraden 

de online kennistest F-gassen te doen op www.rovc.nl/kennistest. 

Dit geeft een indicatie of hij over voldoende voorkennis beschikt 

om succesvol deel te nemen aan de cursus.”

Onze elektromonteur 
heeft binnen zijn werk 
steeds meer te maken 
met Siemens PLC’s. Kan 
hij de training Siemens 
S7-300/400 volgen?

Irene Heijning:

“Dat hangt er een beetje vanaf. 

Wanneer hij ruime ervaring heeft met 

PLC’s programmeren, dan is dat inderdaad 

mijn advies. Echter, het is ook afhankelijk 

van zijn niveau op het gebied van auto-

matisering. Wanneer uw medewerker 

hier nog geen kennis van heeft, dan is 

deze training nog niet zinvol. Ik adviseer 

in dat geval eerst de cursus Industriële 

automatisering te volgen. Of bel mij even 

op 0318 - 698 697 voor een persoonlijk 

advies.”

Irene Heijning 
Studieadviseur bij ROVC

0318 - 698 697

Welke MBO keuzedelen 
bieden jullie aan?

Onze monteur moet zijn F-gassen 1 
diploma behalen. Welke vooropleiding 
is voor hem geschikt? De cursus Koel-
techniek of Airco- en VRF-installaties?

Maintenance 

7 dagen waarvan 2 practicumdagen
10 avonden en 2 practicumdagen

Dé cursus waarin monteurs 

onderhoud leren plegen aan 

mechanische aandrijvingen, moderne 

conditiemetingen leren toepassen 

en defecte onderdelen leren 

vervangen om de aandrijving 

weer optimaal af te stellen.

Asuitlijning-basistraining
1 dag

Lageronderhoud - basistraining 
2 dagen

Lagerschade - basistraining
1 dag

Lagersmering - basistraining
1 dag

Lagertechniek - geavanceerde 
training 
3 dagen

Hydraulische afdichtingen
1 dag

Lagers in elektromotoren
1 dag

Roterende afdichtingen
1 dag

Thermografie - basis
1 dag

Thermografie - vervolg
2 dagen

Lastraining - basis 
1 dag

Proactief smeertechnisch 
onderhoudsmanagement 
(4 modules)
Van 1 tot 4 dagen

Een machine verdient de juiste aandacht. 

Goed en tijdig onderhoud van mechanische 

aandrijfsystemen is essentieel om stilstand 

van een machine te voorkomen. Ook de 

levensduur van een machine gaat om-

hoog door correct planmatig onderhoud 

en inspecties uit te voeren. De skills om 

dit te doen leert uw technicus in de 

cursus Maintenance. Onderwerpen 

die aan bod komen gaan over 

conditiebewaking, storingzoeken en 

onderhoud. Bij veel facetten wordt 

stilgestaan.

Maar wat als de cursist nog meer wil weten 

over het onderhoud van lagers? Of echt alles 

uit een warmtebeeldcamera wil halen? Hiervoor 

selecteert ROVC opleiders om mee samen werken, 

zoals SKF, Fluke en Lerenlassen.nl. Een compleet 

overzicht van de verdiepingstrainingen in 

maintenance:
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In de maritieme branche is de ontwikkeling van 

breed inzetbare technici al een tijd gaande. 

Wie op een schip werkt, kan immers geen 

externe hulp inroepen. Is er een storing in de 

elektrische installatie? Gaat de dieselmotor stuk? 

Dan moet de machinist aan boord die problemen 

zelfstandig oplossen. Van oudsher is zo’n machi-

nist een scheepswerktuigbouwkundige (SWTK). 

Hij weet van ieder vakgebied wel iets. Van 

hydrauliek, elektrotechniek en dieselmotoren, 

maar bijvoorbeeld ook van aircotechniek. 

Hoger kennisniveau van allround technici 
dankzij opleiden

Een SWTK wordt breed opgeleid, maar de 

opleiding gaat niet echt de diepte in. Terwijl 

de systemen op schepen juist ingewikkelder 

worden door alle vooruitgang. Zij moeten van 

alle vakgebieden steeds méér weten, zodat zij 

hun werk goed kunnen blijven uitvoeren. Daar 

kan Cynthia Maduro over meepraten. Zij werkt 

als verhuurvlootbeheerder bij IHC IQIP. Een 

bedrijf dat hydraulische heihamers assembleert, 

verkoopt en verhuurt en inmiddels een compleet 

aanbod in offshore tools aanbiedt. Hiervoor 

werkte zij als servicecoördinator. Toen plande 

ze de field service engineers in, die op schepen 

IHC IQIP
IHC IQIP is wereldwijd markt-

leider op het gebied van 

innovatieve apparatuur en 

slimme oplossingen voor 

fundatie, installatie en 

decommissioning in de olie & 

gas, offshore wind en de 

coastal & civil markt. In 2015 

opgericht door de samen-

voeging van vier bekende Royal 

IHC dochterondernemingen 

IHC Hydrohammer, IHC Fundex 

Equipment, IHC Handling 

Systems en IHC Sea Steel. 

Samen hebben de onder-

nemingen meer dan 200 jaar 

ervaring en expertise en een 

ongelimiteerde passie voor 

innovatie.

De economie trekt aan, zo ook in de maritieme sector. Er 

is weer ruimte om te groeien. Om nieuwe mensen aan 

te trekken en nieuwe producten te maken. De systemen 

op schepen worden steeds complexer. Daardoor hebben 

technici meer kennis en vaardigheden nodig. Maritieme 

bedrijven laten hun scheepswerktuigbouwkundigen 

daarom regelmatig bijscholen; allround inzetbaarheid is 

‘hot’ in de maritieme sector.

De maritieme branche laat 
technici allround bijscholen

overal ter wereld operationeel werken en technische proble-

men oplossen. “Bij IHC IQIP is het hoger opleiden van allround 

technici een must”, vertelt Cynthia. “Schepen zijn technisch 

gezien steeds beter uitgerust. Bovendien groeit IHC IQIP enorm 

en komt er meer equipment. Zo ontwikkelt IHC IQIP vernieuwende 

equipment zoals; nieuwe hydraulische shackles, lifting tools en noise 

mitigation screens. Daar moeten onze mensen natuurlijk wel mee 

kunnen werken.”

Mee met de groei

Cynthia zelf is het perfecte voorbeeld van iemand die meegaat met de 

groei. Zij heeft een agrarische studie gedaan, maar voor haar werk bij 

IHC IQIP liet zij zich technisch opleiden. “Ik wilde weten wat de engineers 

doen die ik inplande voor projecten. Ook wilde ik een heihamer kunnen 

bouwen, om te begrijpen waar IHC IQIP voor staat.” Bij ROVC volgde 

Cynthia vier technische cursussen: Elektrisch schakelen, Hydrauliek, 

Pneumatiek en Dieselmotoren. “Ik was echt de fanatiekste”, lacht ze. 

“Ik moest aanpoten vanwege mijn niet-technische achtergrond, dus ik deed 

extra mijn best. Het was de inspanning meer dan waard: ik doe mijn werk 

met meer enthousiasme. Ook is er wederzijds begrip en respect. Klaar met 

leren ben ik nog niet. Ik volg nu de HBO-opleiding Management. Weer iets 

heel anders, maar als ik een kans zie om mezelf te ontwikkelen, doe ik dat.” 

Kostenefficiënt 

Als grootste voordeel van een allround scholing noemt Cynthia de 

flexibiliteit. “Dat geldt voor mijzelf, maar ook voor de technici van IHC IQIP. 

Iedereen is overal inzetbaar, op elk project. Dat maakt het makkelijk om 

mensen in te plannen.” Er is nog een voordeel; een flexibele pool met 

technische vakmensen bespaart ook kosten. Als een schip komt stil te 

liggen, kost dat algauw tonnen per dag. Nog los van het machineverlies. 

Stel dat er vierhonderd man aan boord werken. Die hebben dan opeens 

niets te doen. Het is dus niet meer dan logisch dat maritieme bedrijven 

inzetten op het bijscholen van hun allround technici. Zo gaan zij mee met 

de groei en werken ze ook nog eens (kosten)efficiënter!

Allround 
inzetbaarheid 
is ’hot’

Klaar met 
leren ben ik 
nog niet
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Naast de ROVC-cursussen, bevat een MBO-opleiding verplichte onderdelen, zoals taal, 

Loopbaanburgerschap en BPV (Beroepspraktijkvorming)-opdrachten op de eigen werkplek. 

In sommige gevallen is het sneller en kostenefficiënter om een ROVC-beroepsopleiding te volgen. 

Uw medewerker volgt dan dezelfde cursussen van het MBO-programma, zonder door de overheid 

verplichte examenonderdelen. En hij ontvangt na afloop een bedrijfserkend beroepsdiploma.

 

Vernieuwd aanbod!

MBO-opleidingen 
gericht op maintenance
ROVC biedt verschillende MBO-opleidingen aan volgens de 

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) op de MBO-niveaus 

3 en 4. Ook hiervoor geldt: de praktijk staat altijd centraal. 

De technische opleidingen richten zich in hoofdzaak op 

maintenance. Deelnemers leren storingen oplossen, machines 

onderhouden en/of inbedrijfstellen, zodat zij kunnen werken 

aan reeds bestaande installaties en machines.

Nieuw: keuzedelen
Keuzedelen zijn in het nieuwe schooljaar 2016-2017 een verplicht 

onderdeel van de MBO-opleidingen. Het keuzedeel is een aanvulling 

op de opleiding. Uw medewerker kan zich meer allround ontwikkelen 

of zich specialiseren in zijn beroep. Bij ROVC betekent dit dat een 

medewerker één extra technische cursus kiest. Want onze MBO-

opleidingen zijn opgebouwd uit reeds bestaande ROVC-cursussen.

Subsidiemogelijkheden
Schrijft u een medewerker in voor een MBO-opleiding? Dan komt u 

wellicht in aanmerking voor interessante subsidieregelingen. Bekijk 

uw mogelijkheden op www.rovc.nl/subsidies

Advies
Wilt u meer informatie over een MBO-opleiding voor uw mede-

werker(s), dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs via 

0318 - 698 697 of mbo@rovc.nl.

Twee van onze 10 MBO-opleidingen

Technische vaardigheden staan centraal

Gericht op service en onderhoud

Flexibel en modulair

Het hele jaar starten

Vrijstelling voor eerder gevolgde ROVC-cursussen

Waarom bij ROVC een MBO-opleiding volgen?
ROVC Beroeps- of MBO-opleiding?

Technicus maintenance koude- en klimaatsystemen – klimaattechniek
MBO-niveau 4

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

• Veiligheid voor 

   operationeel 

   leidinggevenden VCA

• Klimaatsystemen

• Storingsverliezen 

   analyseren en reduceren

• Elektrisch schakelen

• Netwerktoegang tot 

   gebouwbeheersystemen

• EPBD airco-inspectie A

• EPBD airco-inspectie B

• NEN 3140 vakbekwaam 

   persoon 

• Optimalisatie klimaat-

   regelingen met 

   gebouwbeheersystemen

• Projectleider

• Praktisch leidinggeven op 

   de werkvloer

Keuzedelen: 

1. Toegepaste elektronica 

2. Storingstechnicus elektro

Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie - mechatronica
MBO-niveau 3

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

• Industriële automatisering

• De servicemonteur als 

   ambassadeur

• Basisveiligheid VCA

• Elektrisch schakelen

• De monteur als instructeur

• EMC

• Maintenance

• Effectieve storingsrapportage

• ATEX - Basisprincipes 

   explosieveiligheid

• ATEX - Onderhoud materieel

• NEN 3140 vakbekwaam  

   persoon

• Basis elektronica

Keuzedelen:

1. Lifttechniek

2. Hydrauliek

3. Toegepaste elektronica

CURSUSAANBOD

De praktijk staat 
altijd centraal

Kijk voor een overzicht en meer informatie over onze beroeps- 

en MBO-opleidingen op www.rovc.nl/beroepsopleidingen

Crebo-nr: 25285

Crebo-nr: 25304



Practicum vormt 
hoogtepunt van nieuwe 
cursus Lifttechniek
Afgelopen jaar is de uitvoering van de SOL (Stichting Opleiding 

Lifttechniek) liftopleiding overgedragen aan ROVC. Cursisten kunnen nu 

een volledige tweejarige MBO-opleiding tot Servicemonteur lifttechniek 

volgen, maar ook losse cursussen. Nieuw is de cursus Lifttechniek, met als 

belangrijke meerwaarde een tweedaags practicum bij Wittur, ’s werelds 

grootste onafhankelijke leverancier van liftonderdelen.

Vernieuwd

20
16

De wirwar van veiligheidsnormen voor elektrotechniek uitgelegd

- Whitepaper -

18 19

ROVC-docent Jan van Spanje: “Cursisten leren hoe een liftinstallatie 

is opgebouwd, hoe ze haar kunnen monteren en onderhouden. Bij 

dat onderhoud hoort ook het verhelpen van storingen.” 

Uniek practicum

Het tweedaags praktijkgedeelte vindt plaats bij Wittur in Almere. 

Van Spanje: “Eén dag staat in het teken van besturingen, de twee-

de dag verdiepen we ons in deuraandrijvingen, vangen en andere 

componenten.” Sybrand Lelsz is namens Wittur bij het practicum 

betrokken. Lelsz: “We beschikken over een grote magazijnruimte 

met verschillende liften in werking, die we ook gebruiken voor 

onze verkoopactiviteiten. Cursisten gaan hier in verschillende liften 

aan de slag: we hebben drie liften waar ze in kunnen staan, en een 

simulator van een hydraulische lift.” 

Safety in motion

Tijdens de praktijkopdrachten wordt veel aandacht besteed aan 

veilig werken, benadrukt Lelsz: “We willen natuurlijk koste wat 

kost voorkomen dat monteurs vallen of verpletteringsgevaar lopen. 

We hebben dan ook strenge instructies voor hoe monteurs moeten 

werken op het kooidak en in de put.”

Compleet kijkje in de keuken

Bijkomend voordeel van de samenwerking met Wittur is dat het 

een onafhankelijke leverancier van liftonderdelen is, vertelt Van 

Spanje. “Ze leveren de vrije merken en cursisten leren daardoor in 

realistische en merkonafhankelijke practicumsituaties. Daarbij 

hebben ze geen geheimen. Ze vinden het bijvoorbeeld niet erg 

om tot in detail uit te leggen hoe een frequentieregelaar werkt. 

Door die openheid doen cursisten in korte tijd veel kennis op.”

Wanneer u werkzaam bent binnen de elektrotechniek, bent 

u ongetwijfeld bekend met NEN 3140. Deze norm, waarin de 

bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties is 

opgenomen, hoeft u gelukkig niet uit uw hoofd te kennen! 

Het opstellen van een aanwijsbeleid helpt u om aan de eisen 

van de NEN te voldoen en medewerkers veilig te laten werken. 

Dit kan in 3 eenvoudige stappen:

Vernieuwde whitepaper!
De wirwar van veiligheidsnormen voor elektrotechniek 

uitgelegd. Vraag de gratis whitepaper nu aan via www.rovc.nl/veiligwerken

Verzamel de gegevens Vul het aanwijsformulier in Regel de herinstructie

De 3 stappen naar een aanwijsbeleid 
volgens NEN 3140

STAP 1 STAP 2 STAP 3

1b Inventarisatie van informatie
Welke gegevens zijn nodig om 

het document op te stellen? 

De HR-afdeling zal informatie 

geven over opleidingen. De 

werkverantwoordelijke geeft aan 

of de techneut over voldoende 

competenties beschikt en de 

juiste eigenschappen heeft om 

bepaalde werkzaamheden te 

mogen uitvoeren.

1a Bepaal wie ‘aangewezen’ 
 moet worden 
Voor wie moet er een 

individueel aanwijsformulier 

komen? Dit wordt bepaald op 

basis van de werkzaamheden 

of benoemingen die nog niet 

schriftelijk zijn toegekend.

2b Aanwijsformulier afstemmen
Bespreek het formulier met de 

techneut zelf. In de praktijk doet 

de installatieverantwoordelijk dit 

vaak. De installatieverantwoor-

delijke bepaalt ook de benoeming, 

maar het is belangrijk dat uw 

technisch medewerker zich hier 

vertrouwd bij voelt. Er rust immers 

een grote verantwoordelijkheid 

op zijn schouder als hij tekent 

voor een benoeming.

2a Aanwijsformulier opstellen 
Voor het aanwijsformulier is geen 

vast stramien, maar de volgende 

informatie is vereist: 

• naam en functie

• benoeming 

• ingang en duur aanwijzing

• de aangewezen werkzaamheden

• verklaring van instructie

De NEN 3140 verplicht periodieke 

herinstructies. In de praktijk 

worden deze doorgaans na twee 

á drie jaar gedaan, maar de exacte 

periode is persoonsgebonden. 

Dit varieert van werkervaring, 

hoe vaak de werkzaamheden 

worden uitgevoerd tot aan de 

aard van de werkzaamheden. 

Bereken de herinstructietermijn 

voor uw medewerker zelf op 

www.rovc.nl/nen

Marc van Lohuizen, 
Productmanager bij ROVC  



Inzicht krijgen in de bestaande technische kennis, vaardigheden en inzichten van medewerkers? 

Meten is weten! ROVC stelt de dagelijkse praktijk centraal, dus ook bij een 

competentiemeting!

Wij helpen u graag met:

Competentiemeting

Bel voor de mogelijkheden met 
een van onze accountmanagers via 

rovc.nl/contact

Met een schriftelijke of digitale 
kennistest stellen wij vast wat uw 
medewerker ‘weet’. De kennistest 

bestaat uit meerkeuzevragen. 

Kennistesten

Per kandidaat en per 
vakdiscipline: vanaf € 25,- 

Tijdens een assessment testen 
wij wat uw medewerker ‘kan’. 
Hoe? Door het uitvoeren van 

praktijkopdrachten aan 
installaties.

Assessments Interviews
In een gesprek wordt (aanvullende) 

informatie over de competenties 
van uw medewerker achterhaald.


