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Vakhavo Denkers en doeners van de middelbare school
ontdekken de techniek

Zij-instromer Reza werkt aan
een toekomst in de techniek

BTO’er Jos van de Braak uit Lunteren heeft zijn vader
als stagebegeleider

Aangeboden door de Barneveldse Techniek Opleiding
Dinsdag 14 december open dag. Meer informatie via btobarneveld.nl
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MEEDENKEN is onze Passie

ASAV Hef- en Hijstechniek B.V. te Ede is de regionale totaalleverancier van alle voorkomende hijsmiddelen
van halkranen tot en met rondstroppen. Ook als u met een hef- of hijsprobleem zit, wij bedenken de juiste
oplossing volgens de geldende normen.

Wij zijn op zoek naar een:

VACATURE

Lasser / Bankwerker
Wat bieden wij?
Een afwisselende en verantwoordelijke baan
binnen een gezellig team.
De mogelijkheid je zelf te ontwikkelen door middel
van training en/of opleiding.

Wat vragen wij?
Enthousiasme, flexibiliteit en collegialiteit.
Minimaal MBO werk- en denkniveau.
Interesse?
Stuur dan je C.V.naar: teo@asav.nl
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Trots op techniek
Tijdens bezoeken aan de lidbedrijven van onze Barneveldse
Techniek Opleiding blijf ik mij
verbazen. Wat kunnen we veel in
de regio Barneveld. Wat zijn er veel
uitdagende en bijzondere techniekbanen. En wat ligt er een mooie
uitdaging om al deze techniekbedrijven van extra denkers en
doeners te voorzien.
In ons BTO-opleidingscentrum op
bedrijventerrein Harselaar stomen
we dagelijks techniektalenten klaar
voor een toekomst in de techniek.
Dat doen we in nauwe samenwerking
met het Hoornbeeck College, MBO Amersfoort en de ruim
honderd aangesloten lidbedrijven.
Talenten krijgen bij ons twee dagen per week theorie- en
praktijkonderwijs en werken drie dagen bij één van de
aangesloten ondernemingen. Want techniek ervaar je natuurlijk
het beste op de werkvloer. Onze praktijkinstructeurs weten als
geen ander hoe je leren en werken combineert.
Het grote tekort aan gekwalificeerd technisch personeel kunnen
we als BTO natuurlijk niet één, twee, drie oplossen, maar het is
duidelijk dat de samenwerking loont.
Net voor de zomer reikten we de eerste diploma’s uit aan BTO’ers
en kort daarna verwelkomden we een recordaantal nieuwe
talenten. Ook iets om trots op te zijn. Steeds meer jongeren en
zij-instromers ontdekken de grote kansen die de techniek te
bieden heeft. En dat het beeld van veelal zwaar werk, veel stof en
vuile handen achterhaald is.
Deze bijlage geeft een impressie van waar wij als BTO mee bezig
zijn en van al het moois dat techniek te bieden heeft. U maakt
bijvoorbeeld kennis met allerlei bijzondere technische beroepen
en leest over de hardwerkende zij-instromer Reza. Ook het
verhaal over BTO-talent Jos van de Braak, dat zijn vader als
begeleider heeft, is het lezen meer dan waard. Net als het interview met de doeners en denkers van de Vakhavo, die bij BTO
kennismaken met als het moois dat de techniek te bieden heeft.
Wij zijn trots op techniek. U ook?
Veel leesplezier!
Arjan de Jager, directeur BTO
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gestarte Barneveldse Techniek
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De meeste gediplomeerden kunnen
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mochten werken, een deel van de
gediplomeerden vervolgt zijn
opleiding op een hoger niveau bij de
BTO.
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‘Een uniek samenwerkingsverband’
BARNEVELD ,,De BTO kent eigenlijk
alleen maar succesverhalen.’’ Twee
jaar na de start, kijken de coördinatoren van MBO Amersfoort en het
Hoornbeeck College met gepaste
trots naar het opleidingsbedrijf.
,,Binnen een half jaar zie je de studenten groeien van leerling naar
vakman. Dat is mooi om te zien.’’

De eerste technische talenten ontvingen in juli het diploma van één
van de twee scholen die bij de Barneveldse Techniek Opleiding zijn
aangesloten. Daarnaast ontvingen
zij een certificaat van de BTO voor
de richting metaal-, elektro-, of installatietechniek, of mechatronica.
De meeste gediplomeerden konden zo aan de slag bij hun lidbedrijf waar zij tijdens de opleiding
mochten werken. Een deel van de
gediplomeerden vervolgde zijn opleiding op een hoger niveau bij de
BTO. Sinds de oprichting in 2019
hebben zich zo’n 110 studenten ingeschreven bij de BTO. Ruim 60
procent schreef zich in via MBO
Amersfoort, de overige studenten
kozen voor het Hoornbeeck College.
MOOIE WISSELWERKING De coördinator vanuit de laatstgenoemde
school, Jos van der Horst, vertelt:
,,Het is een behoorlijk uniek samenwerkingsverband. Dit opleidingsbedrijf geeft een ontzettend mooie

wisselwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. De lokale
lidbedrijven sluiten zich aan bij de
BTO, die zorgt voor het praktische
deel van het onderwijs. Dit programma wordt in samenwerking
met de scholen vormgegeven. Zo
kunnen talenten volop praktisch
aan het werk bij de lidbedrijven, en
zich volledig richten op de taken die
ze daar hebben.’’
LEREN EN WERKEN Het bijzondere
is dat in het moderne opleidingscentrum van BTO werkend wordt
geleerd en lerend wordt gewerkt.
Dit levert een beroepsgerichte mix
op van praktijk en theorielessen.
,,We brengen de theorie en praktijk
dichter bij elkaar’’, omschrijft Douwe Hartog, coördinator vanuit MBO
Amersfoort. ,,De theorielessen houden we zo kort mogelijk, zodat de
leerlingen veel in de praktijk bezig
kunnen zijn.’’

Het aantal studenten voor metaaltechniek is het afgelopen jaar
licht afgenomen, merken de coördinatoren. Er kozen juist wat meer
studenten voor mechatronica. De
animo voor installatietechniek en
elektrotechniek blijft stabiel. ,,De
roep om personeel is erg groot bij
lidbedrijven in de metaaltechniek.
Studenten krijgen daardoor sneller
een baan aangeboden’’, verklaart
Hartog. ,,Om deze bedrijven tegemoet te komen, willen we de mogelijkheid bieden dat de leerlingen
een dag extra op het lidbedrijf zijn.
Maar dit is een uitzondering voor
de opleiding metaaltechniek, omdat
daar het aandeel van theorie kleiner is.’’ Ook zijn er plannen voor een

Pauw Media

Coördinatoren:
‘Theorie en
praktijk komen
dichter bij elkaar’

p

Douwe Jan Hartog (MBO Amersfoort) en Jos van der Horst (Hoornbeeck College), locatiecoördinatoren bij de BTO.

betere doorstroming naar niveau
4 en meer samenwerking met de
Vakhavo.
WILLIE WORTEL De groeiende populariteit van mechatronica zit ‘m
volgens Hartog in de diversiteit.
,,De opleiding heeft aspecten van
metaal, elektro en besturingssystemen.
Het ‘Willie Wortel’-achtige karakter van de opleiding spreekt veel

kaar lezen en bidden’’, vertelt Van
der Horst. ,,Daarbuiten zijn we echt
één organisatie. Het kleinschalige,
gezellige en vertrouwde karakter
draagt daaraan bij.’’ Hartog vult
aan: ,,Het is inderdaad geen kolossaal pand. We kennen elkaar, de lijnen zijn kort. De studenten hebben
veel bewegingsvrijheid. Een mooi
compliment dat we van sommige
ouders krijgen, is: ‘mijn kind gaat
met plezier naar school’.’’

studenten aan. Ze moeten zelf ook
een beetje puzzelen.’’ Hartog geeft
zelf les in metaaltechniek en mechatronica. Van der Horst is docent Nederlands burgerschap. Dat
is één van de algemeen vormende
vakken, waarbij de verschillende
identiteiten van de scholen naar
voren komen. ,,Hoornbeeck heeft
een reformatorische identiteit. Dat
komt bijvoorbeeld ook tot uiting in
de dagopening, waarbij we met el-

‘Mensen blij maken met een mooie badkamer’
Zij-instromer
Reza uit Iran leert
vak bij BTO

ambitieuze zij-instromer over zijn
opleiding. ,,Misschien wil ik ook nog
hbo gaan doen. Mijn doel is een eigen bedrijf.’’ ,,Of dat gaat lukken, zal
moeten blijken. Hij heeft natuurlijk
nog een lange weg te gaan’’, zegt De
Jager. ,,Maar een mooie baan in de
techniek zit er voor Reza zeker in.
Hij werkt zorgvuldig, is netjes op
tijd en erg leergierig. Het is gewoon
fantastisch wat hij laat zien.’’
Reza is dankbaar voor de hulp van
Vluchtelingenwerk, Welzijn Barneveld, de gemeente Barneveld en
BTO. ,,De mensen zijn hier aardig
en helpen mij. Ik ben heel erg blij.’’

BARNEVELD De Nederlandse taal
heeft hij al aardig onder de knie en
nu is Reza Ghashghaeinia (37) uit
Iran klaar voor de volgende stap. De
Barneveldse Techniek Opleiding
(BTO) stoomt de ambitieuze zij-instromer klaar voor een toekomst in
de techniek.

ZEER GEMOTIVEERD Via de gemeente
Barneveld en WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley kwam Reza
afgelopen zomer in contact met
BTO. ,,Al tijdens ons allereerste gesprek maakte hij een goede indruk’’,
zegt BTO-directeur Arjan de Jager.
,,Reza heeft geen ervaring in de
techniek, maar hij weet wat hij wil
en is zeer gemotiveerd.’’

MAATWERK VOOR
ZIJ-INSTROMERS

Pauw Media

,,Nederland kende ik alleen van de
oranje voetbalshirts en bekende
voetballers’’, antwoordt Reza in duidelijk Nederlands. In een vergaderzaal van het opleidingscentrum op
bedrijventerrein Harselaar vertelt
hij dat hij Iran 3,5 jaar geleden verliet vanwege christenvervolgingen.
Uiteindelijk kwam hij terecht in het
land van zijn favoriete spelers Dennis Bergkamp en Ruud van Nistelrooij. In Voorthuizen bouwt hij samen met z’n vrouw en zoon aan een
nieuwe toekomst. ,,We wonen op
een rustige plek. De natuur is hier
mooi, er zijn veel boeren. En ik ben
natuurlijk blij dat ik hier een mooi
vak kan leren.’’

p

Reza Ghashghaeinia werkt bij BTO aan een toekomst in de techniek.

MENSEN BLIJ MAKEN Na een aantal
goede gesprekken begon Reza eind
augustus aan zijn techniekopleiding. Hij koos voor de installatietechniek omdat hij graag mensen
blij maakt, bijvoorbeeld met nieuw
sanitair. ,,Ik wil dat mensen genieten van hun woning, dat hun huis
echt aanvoelt als een thuis’’, legt hij
uit. Ik werk het liefst aan badkamers, een plek waar mensen lekker
kunnen relaxen. Fijn om daaraan

een bijdrage te mogen leveren. Het
leuke aan loodgieterswerk vind ik
dat je veel contact hebt met mensen.’’
ZELFSTUDIE Hij leerde onder meer al
over radiatoren, verwarming, badkamer en airco’s. ,,Ik heb veel geleerd van Patrick en Gert (praktijkbegeleiders, red.)’’, vertelt hij. ,,En ik
probeer thuis veel boeken te lezen
en YouTube-filmpjes over techniek

te bekijken, bijvoorbeeld over buizen van koper en kunststof.’’
STAGE Om ervaring op te doen, gaat
Reza begin volgend jaar stage lopen
bij Technisch Installatieburo Hevel
in Ederveen, één van de lid-bedrijven van BTO. Werkervaring opdoen
wisselt hij dan af met een aantal
dagen op het opleidingscentrum op
Harselaar. ,,Studeren en ervaring
opdoen, vind ik heel goed’’, zegt de

Zij-instromers krijgen bij BTO een
‘spoedcursus’ techniek, in de
studierichting installatietechniek,
metaaltechniek, elektrotechniek of
mechatronica. De Jager: ,,We kijken
per zij-instromer wat hij nodig
heeft.’’
Na de basistraining op het opleidingscentrum in Barneveld gaan
deelnemers aan de slag bij een
aangesloten lidbedrijf. ,,Als de
samenwerking goed bevalt, neemt
het bedrijf de zij-instromer na de
stage in dienst. Tijdens de evaluatie
bepalen we dan gezamenlijk welk
opleidingstraject er nog nodig is
voor de komende periode.’’
BTO werkt bij de begeleiding van
zij-instromers nauw samen met
gemeenten, WerkgeversServicepunt
Regio Foodvalley en het UWV.

Metaaltechniek BBL

Kom werken en leren bij Brink
Staalbouw. Als lasser aan grote
staalconstructies, of als monteur
in een hoogwerker op de bouwplaats. Dat is wat de Brinkies met
plezier doen.
Je leert de theorie en praktijk van een
constructiewerker bij BTO. Met jouw
collega’s ga je aan de slag om onze grote
en uitdagende projecten klaar te maken.
Hoe gaaf is dat?
Je hebt bij ons de keuze uit de volgende
opleidingen:

Allround constructiewerker
Niveau 3 • 3 jaar

Constructiewerker
Niveau 2 • 2 jaar

Staalpillen
voor jou!
Kom je binnenkort
eens bij ons kijken?
0342 401 155
info@brinkstaalbouw.nl

Barneveld • Nijverdal

www.brinkstaalbouw.nl/werken-bij-brink

JIJ ZORGT DAT
HET WERKT
Kom werken bij Alutrend!
Bouw jij met ons mee aan mooie gevelelementen door het
hele land? Bij Alutrend werken we voor bekende namen
als Albert Heijn en Balr. Maar net zo graag voor lokale
ondernemers. En daar hebben we jou bij nodig
Werk met de nieuwste machines in onze moderne
werkplaats.

WE ZIJN OP ZOEK NAAR:

Monteer de mooiste puien, schuifdeurautomaten en

HARDWARE ENGINEER

rolluiken.

LEERLING ELEKTROMONTEUR (BBL)

Leer het vak van ervaren monteurs
(we bestaan al sinds 1991).

ALLROUND ELEKTROMONTEUR
CALCULATOR

Heb je nog vragen? Wij vertellen graag meer.
Neem contact met ons op via 0342-491972.

0342 491 972 info@alutrend.nl Koningsbergenweg 4, 3771 NS Barneveld
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‘Mijn werk is ongelofelijk afwisselend’
Onderhoud, vernieuwingen en verbeteringen
van productie-installaties. Daar houdt Berri
Mulder (60) uit Voorthuizen zich als onderdeel
van de technische dienst mee bezig bij
Denkavit. De fabriek van deze producent van
jongdiervoeding staat in zijn woonplaats.

Pauw Media

DERTIG GRADEN ONDER NUL Er is bijvoorbeeld
een koeltoren, waarmee melkpoeder wordt
gemaakt onder een temperatuur van -30
graden. En voor het maken van brokken
worden stoomketels gebruikt. Naast jongdiervoeding levert Denkavit ook speciale grondstoffen aan de mengvoederindustrie.

p

Berri Mulder (60) uit Voorthuizen werkt bij Denkavit: ,,Geen uur is hetzelfde.”

AFWISSELEND Vijf dagen per week is er 24 uur
bedrijvigheid op deze productielocatie. Er is
dus altijd wel wat te doen voor de senior-medewerker van de technische dienst. Mulder:
,,Mijn werk is ongelofelijk afwisselend, omdat
ik me met de productie-installatie bezig houd,
en daarnaast ook met gas, water en licht.
Geen uur is hetzelfde. Als ik begin aan mijn
dag, dan staat eigenlijk maar vijftig procent
vast. Natuurlijk zijn er routinecontroles, en is
er periodiek onderhoud nodig. Maar het kan
gebeuren dat ik onverwacht een storing moet
oplossen.’’

[N ACHTDIENSTEN De nachtdiensten worden
verdeeld over een team van zeven mensen,
onder wie drie vaste krachten. Dat gebeurt in
onderling overleg, per week. ,,We beschikken
over ruime en mooie faciliteiten om in en mee
te werken. Kwaliteit staat bij ons hoog in het
vaandel.’’
[FABRIEK IN FRANKRIJK Het bedrijf werkt naar
eigen zeggen ‘continu aan de verbetering van
de samenstellingen van het voer’. Efficiëntere
productie, duurzame grondstoffen en het
optimaliseren van logistieke processen zijn
daarbij de uitgangspunten. Daar houdt Mulder
zich dan ook mee bezig. Hij werkt nu vijftien
jaar bij Denkavit. Bijzonder was de opening
van een nieuwe fabriek in Frankrijk. Dat is nu
zeven jaar geleden. De eerste jaren is hij daar
geregeld op locatie geweest, om de nieuwe
medewerkers wegwijs te maken. Ook was hij
nauw betrokken bij het opzetten van een
nieuwe automatische productielijn.
Hij legt uit: ,,Vroeger waren er drie afzonderlijke systemen voor het vullen en sealen van de
zakken met melkpoeder. Nu hebben we één
sealunit, zodat het proces veel efficiënter
verloopt. Ik kijk met veel voldoening terug op
de ontwikkeling daarvan.’’

‘Ik werk met een heel mooi stukje techniek’

COMPLETE ENERGIECENTRALES Met behulp van
warmtepompen wordt warmte uit de grond
onttrokken en afgegeven aan het gebouw. ,,Het
is een heel mooi stukje techniek. Het werk is
ontzettend veelzijdig en uitdagend, omdat we
complete energiecentrales doen. Naast het
bronsysteem pakken we ook de warmtepomp
en de SKID mee. Dat is de bovengrondse
installatie voor de energiedistributie. Er komt
zowel een stukje regeltechniek als elektrotechniek bij kijken.’’
STORINGEN VOORKOMEN Het meeste werk
vindt dus plaats op locatie, maar soms kunnen
eventuele storingen ook op afstand worden
verholpen. Medewerkers monitoren de
samenhang en afstemming tussen de diverse
onderdelen, inclusief de gebouwinstallaties. Zo
wordt het aantal storingen geminimaliseerd.
De monteurs signaleren, waar mogelijk,
vroegtijdig afwijkingen.

GROTE NAMEN Het Unilever Foods Innovation
Centre in Wageningen is een voorbeeld van een
gebouw waarvoor Insted een duurzame
WKO-installatie heeft geleverd.

Ook de Ziggo Dome en RAI Amsterdam zijn een
paar grote namen waar Van Dijk voor werkt.
,,Ja, die hebben grote systemen, maar in
principe is de techniek niet anders dan bij een
kleinschaliger bedrijf”, zegt hij nuchter. Hij
noemt daarnaast een datacenter op bedrijventerrein Schiphol-Rijk, waarvoor de koeling heel
belangrijk is. ,,Dat is een bijzonder project,
omdat er meerdere bronsystemen bij betrokken zijn.’’
VEEL KENNIS De 37-jarige inwoner van
Apeldoorn werkt nu vier jaar bij Insted. De
buitendienst draait hij met vier collega’s. Op dit
moment werkt hij met zijn team aan een eigen
elektrische warmtepomp, die medio volgend
jaar klaar moet zijn.
Hij ziet het als een mooie uitdaging om bij het
ontwerp én de ontwikkeling betrokken te zijn.
,,Ik werk met een bijzondere club mensen. Er is
heel veel kennis aanwezig. In de praktijk
werken we weleens met systemen waarvan wij
denken: dit kan beter. Het is leuk om dan zelf
de grenzen van de mogelijkheden op te
zoeken.’’

Arjen Gerritsma

,,Vrijwel ieder nieuw gebouw heeft tegenwoordig een eigen bodemenergiesysteem’’, zegt
Joost van Dijk. Zijn baan als beheertechnicus bij
Insted in Nijkerk is dus heel relevant met het
oog op de energietransitie. Hij verzorgt het
beheer en onderhoud van deze WKO-systemen
(warmte en koude-opslag) voor bedrijven door
heel Nederland.

p

Joost van Dijk (37) is beheertechnicus bij Insted in Nijkerk.

‘Hefbrug voor vliegtuigje op maat gemaakt’

@tedxmedia

Hefbruggen, krikken, uitlijnapparatuur… Zo’n
beetje alle apparatuur die je in een autowerkplaats vindt, daar heeft Marcel Groeneveld
(54) uit Barneveld verstand van. Hij werkt als
monteur bij Fuchs Service Equipment. Vanuit
Veenendaal gaat hij op pad met zijn bus naar
werkplaatsen door het hele land. ,,In principe
heeft iedere monteur z’n eigen regio. Maar
omdat ik centraal in het land woon, word ik
ook weleens gevraagd voor een klus in
Zeeland. Voor mij is dat geen probleem; ik vind
mijn werk leuk en houd van autorijden’’,
glimlacht hij.

p

Marcel Groeneveld (54) uit Barneveld werkt als monteur bij Fuchs Service Equipment.

AUTO’S EN TRUCKS De apparatuur die
Groeneveld installeert en onderhoudt, is
uiteenlopend, voor zowel personenauto’s als
trucks. Naast de eerdergenoemde producten
zijn er balanceermachines voor de wielen en
monteermachines voor het volautomatisch
monteren van de banden. Ook een teststraat,
wielenwasmachine en werkplaatsgereedschap
behoren tot het assortiment. Om efficiënt
trucks, bussen en trailers te heffen, wordt
gewerkt met stempelhefbruggen.
HEFBRUG VOOR VLIEGTUIGJE Groeneveld
heeft zelfs een keer een hefbrug op maat
gemaakt voor een Cessna, een vliegtuigje met

drie wielen. Dat vond hij een bijzondere klus
om te doen.
Fuchs koopt de apparatuur voor de klanten in
en de monteurs zorgen voor de installatie en
het onderhoud. Groeneveld: ,,Kennis van
hydrauliek en pneumatiek is belangrijk voor
dit werk. Ook moet je elektrische schema’s
kunnen lezen.’’
AFWISSELEND WERK Het leukste aan dit werk
vindt hij de afwisseling. ,,Ik houd me bijvoorbeeld bezig met installeren, onderhoud, het
ijken van gereedschappen en het kalibreren
van uitlijnapparatuur. Vandaag kan ik nooit
voorspellen waar ik morgen mee bezig ben.
Het contact met de klanten vind ik ook een
leuk aspect van mijn baan. Zeker als je ze blij
kunt maken met de service. We vinden het
belangrijk om kwaliteit te leveren, om de
werkplaats netjes op te leveren. Dat geeft dan
veel voldoening. Het gebeurt geregeld dat we
mailtjes krijgen met een compliment. En soms
zit er zelfs een fooi in voor ons als monteurs.’’

Zeven medewerkers werken er in de buitendienst. ,,We hebben een hecht team met fijne
collega’s. Het is een leuk bedrijf om stage te
lopen. Er valt veel van onze mensen te leren’’,
aldus Groeneveld.

Kom werken in de

Metaaltechniek

Kom werken in de

Installatietechniek
In de installatietechniek werk je met installaties voor
gas, water, centrale verwarming, ventilatie en sanitair
in gebouwen, gericht op comfort, gebruiksgemak
en duurzaamheid. Als (eerste)monteur in de
installatietechniek kun je deze systemen aanleggen,
wijzigen en onderhouden. Je krijgt steeds meer te maken
met duurzame technieken.

Constructies voor gebouwen, trappen, kranen, bruggen
en machines: veel van deze producten bestaan volledig of
gedeeltelijk uit metaal.
Binnen de opleiding metaaltechniek maak je kennis met de
ongekende mogelijkheden van metalen en hoe jij deze zelf kan
bewerken tot prachtige producten. Heb jij interesse in techniek
en wil jij graag met metaal en (grote) machines werken? Dan past
metaalbewerking bij jou!

NIVEAU 2

Verspaner

25623

Constructiewerker
Plaatwerker
NIVEAU 3

Heb jij interesse in gebouwinstallaties en houd je van sleutelen?
Vind jij het een uitdaging om gebouwgebruikers zoveel mogelijk
comfort en gebruiksgemak te laten ervaren? Werk je graag
klantgericht en heb je oog voor kwaliteit en duurzaamheid? Dan is
installatietechniek iets voor jou!

25291

25293

Allround precisie verspaner

25624

Allround constructiewerker

25286

Allround plaatwerker

25289

25350

NIVEAU 2

Monteur werktuigkundige
installaties

NIVEAU 3

Eerste monteur werktuigkundige
installaties woning

25349

Eerste monteur werktuigkundige
installaties utiliteit

25348

Eerste monteur dakbedekking

25347

Eerste monteur service en onderhoud
werktuigkundige installaties

25307

Kom werken in de

Kom werken in de

Mechatronica

Elektrotechniek
In de elektrotechniek werk je met elektrotechnische
installaties en apparatuur. Als elektromonteur krijg je ook
te maken met domotica, besturingstechniek en ICT, binnen
het elektrotechnische werkveld.

Robots besturen, machines bouwen of programmeren in
een hightech omgeving; dat is werken in de mechatronica.
Je komt vooral in aanraking met machines waarvan de beweging
(het mechanisme) wordt aangestuurd door de computer
(elektronica), zoals volautomatische melkmachines, (las)robots,
sorteermachines, plaatsingsmachines of productiemachines. In
de mechatronica werk je samen met collega’s aan grote (soms
wereldwijde) projecten. Heb jij een brede interesse en aanleg
voor werktuigbouw, elektrotechniek en besturingstechniek?
Houd jij van bouwen en sleutelen, werk jij nauwkeurig en ben je
besluitvaardig? Dan is mechatronica de juiste richting voor jou!

Het bedrijf waar je werkt is een elektrotechnisch installatiebedrijf
of een bedrijf dat elektrotechnische producten vervaardigt.
Vind jij het leuk om elektrotechnische installaties aan te
leggen en in bedrijf te stellen. Is het voor jou een uitdaging om
elektrotechnische problemen op te lossen? Kun je zelfstandig
werken en neem je graag het initiatief? Kies dan voor een baan in
de elektrotechniek!

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Monteur elektrotechnische
installaties woning en utiliteit

25333

Eerste monteur elektrotechnische
installaties woning en utiliteit
Eerste monteur elektrotechnische
industriële installaties en systemen

25332

25342

NIVEAU 2

Monteur mechatronica

NIVEAU 3

Eerste monteur mechatronica

25340

25331

BBL Niveau 4 opleiding
Wil je doorleren naar een BBL niveau 4 opleiding in de
techniek? Ook dat kan bij de BTO! We zijn op dit moment
bezig met de ontwikkeling van onze techniekopleidingen
op niveau 4 BBL. Houd onze website de komende tijd
in de gaten!

Werken bij
BTO?
n via
Meld je nu aa
!
onze website

of scan de QR

btobarneveld.nl

Kom bij ons werken!

Heb jij passie voor techniek,
automatisering en verbeteringen?

Meggson, jouw
nieuwe werkplek?

Wij zijn op zoek
naar jongens die
deur willen werken!
Kom bij ons (leren)
en werken!

Neem dan contact op met:
Jos van Ravenhorst
☎ 0610315550
✉jos@inoxdoors.com

www.meggson.com
Inoxdoors B.V. | De Stroet 2a | 6741 PT Lunteren | 0318-484985
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Ewout van de Braak (links) begeleidt zijn zoon Jos, die wordt opgeleid bij BTO.

‘Mijn toekomst ligt in het familiebedrijf’
BTO’er Jos van de Braak heeft zijn
vader als stagebegeleider

Opeens heb je het: je gaat
werken in de
elektrotechniek. Zo’n
moment had de 18-jarige
Jos van de Braak uit
Lunteren afgelopen jaar.
Werk genoeg in deze
sector, dus besloot hij
zijn studie bedrijfskunde
te verruilen voor een
opleiding bij de
Barneveldse Techniek
Opleiding. En een stage
in het bedrijf van zijn
vader.
Simon Haverschmidt

J

os zit nu in het eerste jaar van de
opleiding elektrotechniek, niveau
3. Zijn klas bestaat uit tien jongens.
,,De manier van werken bevalt mij heel goed.
En het is een super leuke school’’, vertelt hij.
,,Bij veel technische opleidingen heb je volgens mij meer blokken met veel theorie. Bij
de BTO is dat veel meer gespreid: binnen een
dag krijg je theorie en ga je vervolgens direct
aan de slag in de praktijk. Ik vind het ook
een pluspunt dat ik mijn eigen werktempo
kan bepalen. Zo kan je sneller door de lesstof
heen gaan. Dat werkt voor mij heel fijn.’’
Het onderwijsprogramma is bovendien erg
flexibel, vindt hij. ,,Je hebt de keuze om in
het laatste jaar je kennis te verbreden of te
verdiepen. Ik zou mijn studie dan bijvoorbeeld kunnen verbreden met mechatronica
of metaalbewerking. Maar ik kies ervoor
om mijn kennis te verbreden in de elektrotechniek, omdat ik in de toekomst wil blijven werken in het bedrijf van mijn vader.’’
Twee dagen per week gaat Jos naar school
en de andere drie dagen werkt hij mee als
leerling-elektricien.
FAMILIEBEDRIJF Dat doet hij bij Van de Braak
Installatietechniek in Lunteren. Ewout van
de Braak (46) runt dat familiebedrijf al vijftien jaar met zijn broer. Ook zijn neef draait
inmiddels mee in de zaak. Zij houden zich
bezig met het brede pakket van huisinstallaties, met name bij grotere woningen. Daar
hoort loodgieterswerk bij, en dus ook elektrotechniek. Hun werk is bijzonder relevant
met het oog op de energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan het installeren van zonnepanelen en warmtepompen.

ONTZETTEND DRUK ,,We hebben het ontzettend druk. Wat betreft de bouwsector, staat
de Veluwe bekend om de kwaliteit die de
bedrijven leveren. Er komen soms aanvragen uit Utrecht, Amsterdam en Haarlem.
Tegelijkertijd is er veel vraag naar extra
handjes voor dit werk. De nieuwe aanwas
van vakmensen is bedroevend laag. Ik ben
er dan ook heel blij mee dat Jos nu ook in de
zaak werkt’’, zegt vader Ewout.

Hij verklaart het tekort aan technische
krachten deels door de huidige ‘onderwijscultuur’ in Nederland. ,,De vroegere HTS
en MTS leverden ieder jaar honderd nieuwe
krachten, waarvan de helft voor elektrotechniek ging. Tegenwoordig is het zo dat als je
goed bent in theoretische vakken, dan is het
gek genoeg vanzelfsprekend dat je naar het
hbo gaat.’’ Hij juicht de oprichting van de
BTO dan ook zeker toe. ,,De opleidingen zijn
qua techniek zeker goed. Wel denk ik dat ze
tijdens een leerjaar nog meer mogen gaan
werken met een prestatiegerichte beloning.
Dus hoe sneller je door de stof heen gaat, en
hoe meer jij je inzet voor het stagebedrijf,
hoe sneller je een hoger salaris krijgt. Dat
geeft wel een soort stok achter de deur.’’
LUXE WONINGBOUW Zijn zoon Jos is één
van die studenten die de stap maakten van
het hbo naar een meer praktische studie.
Hij vertelt: ,,Ik had de havo afgerond, dus
was het inderdaad ‘logisch’ dat ik naar het
hbo ging. Aan de slag gaan in het bedrijf
van mijn vader was voor mij nooit echt
een serieuze optie geweest. Ik koos voor
bedrijfskunde en begon de opleiding midden
in coronatijd. Dat hield dus in dat ik de hele

week thuis achter m’n laptop zat. En dat zette
me toch aan het denken.’’
Dat leidde uiteindelijk tot het besluit om
meer de praktische, technische kant op te
gaan. Ook omdat er veel werk in deze sector
is. Vanuit het Hoornbeeck College schreef
hij zich in voor de opleiding elektrotechniek bij de BTO. Het bleek een besluit waar
hij geen moment spijt van heeft. ,,Ik maak
projecten van het begin tot het eind mee,
dat is heel leuk om te doen. Het werk is ook
heel verschillend; zowel kleine als grote
projecten.’’ Hij noemt in het bijzonder ook
de sociale kant van het vak. ,,Ik kom op veel
plekken en spreek veel verschillende mensen. Het is leuk om mensen blij te maken als
de verlichting is aangesloten’’, glimlacht hij.
Als stagiair gaat hij ook vaak op pad met zijn
neef. Ze verzorgen de complete aanleg van
elektra-installaties in de luxe woningbouw,
tuinhuizen en veranda’s.
PROFESSIONEEL Hoe is het eigenlijk om je vader als stagebegeleider te hebben? Jos: ,,Het
geeft aan beide kanten wel vrijheden. Als ik
bijvoorbeeld een keer een uurtje eerder weg
wil, dan gaat dat misschien wat makkelijker.’’ Daar is Ewout het wel mee eens: ,,Het
verloopt allemaal wat soepeler in de omgang.
Je zegt wat gauwer van: hè, doe die telefoon
eens even weg. Maar ze zeggen ook weleens:
‘vreemde ogen dwingen’. Er valt wat voor te
zeggen om stagiairs eerst ergens anders te
laten werken, voordat ze in het familiebedrijf
aan de slag gaan. Dat heeft mijn neef wel gedaan. Aan de andere kant: als we ‘s ochtends
van huis gaan, dan gaat er bewust een knop
om. Zoals in een professionele werksituatie.’’
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‘CNC verspanen is het meest uitdagend’
SCHERPENZEEL Binnen een half jaar
een zeer goede basis krijgen op het
gebied van CNC verspanen. Mét
zicht op een baan. Het kan bij Verder in Techniek in Scherpenzeel. De
succesvolle praktijkopleiding werkt
ook samen met de Barneveldse
Techniek Opleiding.

ENORME NAUWKEURIGHEID De CNC
operators vertalen een ontwerptekening naar een echt product. Van

Pauw Media

De Nederlandse metaalsector bestaat uit verschillende technieken,
waarvan het CNC verspanen de
meest uitdagende richting is. Dagelijks wordt die op het hoogste niveau uitgevoerd met geavanceerde
en computergestuurde machines.
Toch is deze techniek van draaien, frezen, boren en kotteren vrij
onbekend onder mensen die willen werken in de techniek. Met als
gevolg een groot tekort aan nieuwe
krachten. Dat moet anders, vond
Oscar Fränzel, eigenaar van Veros Metaalwerken in Scherpenzeel.
,,Bij de BBL – en mbo-opleidingen
is er steeds minder aandacht voor
dit specifieke vakgebied’’, merkt
hij. ,,Dat komt onder meer door een
tekort aan onderwijspersoneel.’’
Daarom startte hij dit jaar in samenwerking met locatie Doetinchem,
een nieuwe vestiging van Verder
in Techniek in Scherpenzeel. In de
Achterhoek is het al een beproefd
concept: in acht weken tijd, en tien
weken stage, worden mensen opgeleid tot CNC operator. Dat zijn onder
anderen zij-instromers, dus mensen die een carrièreswitch willen of
moeten maken. Daarnaast kunnen
jongeren deze opleiding volgen, in
samenwerking met de BTO.

slijpspetters en vieze handen, maar
vaak mooie schone ruimtes, in verband met de nauwkeurigheden die
gevraagd worden.’’

p

Oscar Fränzel (rechts), initiatiefnemer van Verder in Techniek.

welk materiaal wordt het gemaakt,
welke verspaningscondities gebruik
je en hoe moet het opgespannen
worden? Dat zijn belangrijke vragen. De machine wordt geprogrammeerd door de CNC-operator. Voor
eenvoudige producten kan dit aan
de machine. Wordt dit complexer,
dan gebeurt dit met een CAM-programma op een losstaande computer. Zo kunnen de verspaners

met een enorme nauwkeurigheid
de precieze vormen uit het metaal
draaien of frezen. Deze producten
zijn allemaal nodig voor nieuw te
bouwen machines en andere hightech-toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan producten voor de automobielindustrie, vliegtuigindustrie,
scheepvaart, farmacie en verpakkingsindustrie.
,,Het is een prachtig beroep en bin-

nen de metaal is het de meest uitdagende richting’’, vindt Fränzel.
,,Een creatief vak met veel technologie. Tegenwoordig komt er ook
zeer veel robotisering en digitalisering bij kijken. Mensen zijn vaak
verrast als ze hier net komen kijken.
‘Nooit gedacht dat het dit allemaal
inhoudt’, zeggen ze dan. Het zijn al
lang niet meer de donkere ruimtes
van vroeger, met groene machines,

FLINK TEMPO Technische tekeningen lezen, werken met de computer,
materiaal opspannen, programmeren… Bij Verder in Techniek komt
het allemaal in een flink tempo
voorbij. ,,Het is een intensief programma’’, erkent Fränzel. ,,Maar zo
pak je er veel meer van op, dan bij
langdurige trajecten van twee jaar.
Daar is minder overleg tussen de
theorie op school en de praktijk in
het bedrijf. De leerlingen volgen de
opleiding full-time, dus zo blijven
ze in het ritme van het leren, en de
praktijk komt wekelijks terug. Je zou
kunnen zeggen dat de opleiding een
zeer goede combinatie is van school
en praktijk. Uiteindelijk word je begeleid naar een nieuwe baan. Het is
een actieve opleiding, dus de mensen kunnen zich nooit vervelen.
Daar ligt de grootste winst.’’

In totaal hebben al meer dan 400
mensen het opleidingstraject van
Verder in Techniek afgerond.
Scherpenzeel is straks aan de vierde
lichting toe. De derde klas, bestaande uit zo’n zes mensen, heeft aan het
einde van het jaar de diploma-uitreiking. Fränzel: ,,Uiteindelijk zal
niet iedereen als top verspaner van
de opleiding afkomen, maar de basis die je op alle vlakken in de verspaning nodig hebt, krijgt iedereen
mee. En als iemand zich prettiger
voelt in een omgeving waar er meer
repeterend werk is, dan wordt daar
ook naar gezocht.’’

‘Technisch talent optimaal benutten in de regio’

Hij brengt jonge talenten en werkgevers met elkaar in contact, in hun
zoektocht naar de juiste match op
de werkvloer. Dat doet hij in zijn
functie als aanjager en verbinder
voor de Regio Foodvalley. Naast de
gemeente Barneveld horen Nijkerk,
Ede, Wageningen, Veenendaal,
Scherpenzeel, Renswoude en Rhenen bij deze regio.
De regio economisch sterker maken,
is een belangrijk gemeenschappelijk doel. ,,De werkloosheid is hier
laag. Landelijk gezien hebben we de
meeste ondernemers per hoofd van
de bevolking. De vraag naar mensen is echter ook hier enorm, zeker
in de technische sector’’, vertelt Benus. ,,Daarom helpen we zij-instromers, dus mensen die omschakelen
qua baan, op de juiste weg. Daarnaast willen we het techniekonderwijs naar een hoger plan tillen en
jongeren al heel vroeg kennis laten
maken met het vak. Dat begint al op
de basisschool.’’
SAMENWERKEN De afgelopen jaren
zijn daarvoor al meerdere initiatieven genomen in de regio. Zo is
de BTO onderdeel van het Techniekpact Regio Foodvalley, getrokken door Knooppunt Techniek. Dit
platform heeft eveneens de vmbo-scholen die de techniekprofielen

aanbieden, uitgedaagd een plan van
aanpak op te stellen. Hierbij worden
ook het mbo, middelbare scholen en
gemeenten betrokken. Samenwerken en verbinden zijn de centrale
uitgangspunten. Het netwerk van
scholen en bedrijven uit de Regio
Foodvalley heeft, met succes, een
aanvraag ingediend voor versterking van het techniekonderwijs.
Sinds 2020 is er, onder de noemer
Sterk Techniekonderwijs, in een
periode van vier jaar ruim 8 miljoen euro beschikbaar om techniek
steviger op de kaart te zetten in het
vmbo-onderwijs.
STEUNTJE IN DE RUG Benus heeft
binnen de regio de taak van ‘verbinder’. Het optimaal benutten van zogenoemd ‘human capital’ speelt een
belangrijke rol bij zijn werk. ,,De
juiste mensen naar de juiste plek
begeleiden, daar draait het om. Ik
ken het onderwijs, snap de ondernemers en weet wat er bij de jongeren speelt. Wat ik vaak bij bedrijven
zie, is dat ze heel goed zijn in wat
ze doen, maar dat ze een steuntje
in de rug kunnen gebruiken bij het
bekend maken daarvan.’’ Hij merkt
ook dat niet alle bedrijven al op de
hoogte zijn van het bestaan van de
BTO.

,,Bijna dagelijks wijs ik bedrijven op de BTO. ‘Hoe kom ik aan
personeel?’, is de grote vraag. Ik
wijs ze dan op de mogelijkheid om
BTO-lidbedrijf te worden. Zo ontstaan er hele mooie initiatieven. Ik
krijg vaak terug dat de opleidingen
heel erg gewaardeerd worden. Ze
zitten dicht op de praktijk en ook de

Pauw Media

BARNEVELD Er zit veel technische
kennis, vakmanschap en leergierigheid in de regio Barneveld. Maar
willen we het maximale eruit halen,
dan valt er nog wel wat te winnen.
De Barneveldse Techniek Opleiding draagt zeker bij aan een sterkere economie, denkt Wicha Benus.

p

Wicha Benus: ,,De Barneveldse Techniek Opleiding draagt zeker bij aan een sterkere economie.’’

sterke verbondenheid met het bedrijfsleven wordt gewaardeerd.’’
Een sterke kracht van de Foodvalley is volgens Benus ook dat de regio
rijk is aan bedrijvigheid én alle onderwijsniveaus in huis heeft. ,,Het
netwerk wordt nog altijd groter, de
verschillende partijen leren elkaar
beter kennen. Het is de bedoeling

om steeds meer náást elkaar te gaan
staan, zodat het wiel niet twee keer
uitgevonden hoeft te worden. Die
kracht van samenwerking gaan we
ook meer inzetten in de presentatie
naar buiten, bijvoorbeeld op beurzen en netwerkevenementen. Maar
wel met behoud van de eigenheid
van de verschillende bedrijven en
initiatieven. We stimuleren ‘match-

making’ voor studentopdrachten,
stages en (eerste) banen. Heel belangrijk is dat de technische talenten daarbij centraal staan. Wanneer
zij tijdig op de hoogte zijn van de
mogelijkheden, dan kunnen ze direct doorstromen. En zorgen we ervoor dat het technische talent in de
regio blijft, en bijdraagt aan een nog
sterkere regionale economie.’’
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‘Werken binnen een honderdste van een millimeter’
Zeer nauwkeurig werken, dat is een belangrijke vaardigheid voor gereedschapsmakers, ook
bij Moba in Barneveld. ,,We werken vaak
binnen een honderdste van een millimeter’’,
zegt de 55-jarige Eddy Versteeg uit Lunteren.
Hij werkt al ruim 35 jaar met matrijzen, en
heeft zijn vak steeds meer computergestuurd
zien worden door de jaren heen.

Pauw Media

MATRIJS Moba is wereldwijd bekend als
fabrikant van machines voor het sorteren,
controleren, verpakken en verwerken van
eieren. Die machines bevatten ook diverse
onderdelen van kunststof. Van het kleinste
blokje van 5 millimeter tot aan grote onderdelen van meer dan een meter: voor elk
onderdeel is er een matrijs.

p

Eddy Versteeg (55) uit Lunteren werkt al ruim 35 jaar met matrijzen.

In totaal staan er momenteel zo’n 1500 stuks
in de kluis. Het zijn uiteenlopende vormen,
maar alles moet uiteindelijk exact in elkaar
passen, ook in combinatie met andere
mechanische delen.
SPUITGIETMACHINE Met behulp van een

spuitgietmachine wordt het kunststof
materiaal onder hoge druk en warmte in deze
gietvormen geperst. Spuitgieten is een van de
meestgebruikte vormgevingstechnieken voor

kunststofonderdelen. Door afkoeling stolt de
kunststof, en zo ontstaat het gewenste
product.
Versteeg vertelt: ,,Ook dit spuitgieten doen we
bij Moba zelf in een zeer modern ingerichte
spuitgietafdeling. Het werk is heel breed,
omdat je met verschillende (CNC-)besturingen
van machines te maken hebt, maar je moet
ook goed conventioneel en met je handen
kunnen werken. Ook komt het van pas als je
een goed ruimtelijk inzicht hebt en een
technische tekening kunt lezen.’’
Eind jaren 80, begin jaren 90 deed de computer zijn intrede in de werkplaats. Dat heeft het
werk uitdagender gemaakt, vindt Versteeg.
Matrijzen worden nu volledig 3D getekend en
geprogrammeerd door de constructeurs. ,,We
kunnen nu veel nauwkeuriger en efficiënter
werken. Vroeger moesten we veel meer
handmatig pas maken.’’
[S CHITTEREND VAK Toch blijven er altijd nog
werkzaamheden die handmatig gedaan
moeten worden voor afwerking, zoals
afbramen en polijsten. ,,Al met al is het een
schitterend vak waarin elke dag uitdagingen
genoeg zijn!’’

‘Met CNC verspanen gaat er een wereld voor je open’

AUTOMATISERING De 31-jarige inwoner van
Barneveld heeft een eigen metaalbewerkingsbedrijf in zijn woonplaats: Imminkhuizen
Metaaltechniek. ,,Metaalbewerking wordt een
stuk leuker en efficiënter door die automatisering. Dat maakt het een heel interessant vak.’’

Een stuk ruw materiaal op de juiste manier
bewerken tot het gewenste product: daar
draait het, simpel gezegd, om. Dat materiaal
kan aluminium, kunststof, rvs of staal zijn. Het
eindproduct is vaak bedoeld als onderdeel van
machinebouw.
DRAAIEN OF FREZEN Afhankelijk van het

eindproduct en de tekening, kiest de metaalbewerker voor draaien of frezen. In het eerste
geval draait het product rond op een draaibank,
en voert daarmee de snijbeweging uit.
Bij frezen ligt het product juist stil, en wordt er
met roterend gereedschap materiaal verwijderd. Een combinatie van die twee technieken

is soms ook mogelijk. Welke technieken er
worden gebruikt, en ook in welke volgorde, dat
is aan de metaalbewerker.
CREATIVITEIT Imminkhuizen: ,,Er komt dus ook
een stukje creativiteit bij kijken. Soms is dat
wel een uitdaging. Als de aanvraag wat
complexer is, dan verdiepen we ons in de
werking van de machine waarvoor het product
bedoeld is. Het helpt dan ook als de opdrachtgever met ons meedenkt.’’

Een groot deel van het werk vindt plaats achter
de computer. Het teken- en rekenwerk doet de
metaalbewerker digitaal. En de draai- of
freesmachine gaat aan de slag. Er komen
opdrachten voor enkelstuks producten voorbij,
maar ook eenvoudigere, seriematige productieprocessen.
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CNC verspanen? Wie zich oriënteert op een
technische opleiding, denkt misschien niet
direct aan deze computergestuurde manier van
metaalbewerking. ,,Maar er gaat echt een
wereld voor ze open, wanneer stagiairs bij ons
beginnen’’, merkt Wilbert Imminkhuizen.

NAUWKEURIG WERKEN Imminkhuizen merkt
vaak al snel wat bij welke medewerker past.
Wat alle mensen van zijn team gemeenschappelijk hebben, is de zeer nauwkeurige manier
van werken. ,,Er werken bij ons over het
algemeen rustige types, fijngevoelig voor het
procesmatige werken. Bij ons op de werkvloer
zal je niet vaak een hoop kabaal horen. Je kunt
wel zeggen dat er altijd in opperste concentratie gewerkt wordt.’’

p

,,Metaalbewerking wordt een stuk leuker en efficiënter door die automatisering.’’

‘Durf groot te denken in de installatietechniek’

Bram van den Heuvel

Wie graag wil werken in de installatietechniek,
denkt misschien als eerste aan het traditionele
loodgieterswerk. Maar durf ook eens groter te
denken, zegt Frank van den Broek van
aannemingsmaatschappij Vink in Barneveld.
Hij is projectleider en werkt met een team van
zo’n tien gespecialiseerde monteurs.
Door het hele land zijn ze bezig met het
grotere leidingwerk, met een doorsnede van
90, 110 of 160 millimeter. Dat kunnen buizen
van pvc, kunststof, rvs of koper zijn – zowel
boven als onder de grond. De toepassingen
zijn zeer uiteenlopend. ,,Je kunt het zo gek niet
bedenken’’, aldus Van den Broek.

p

Medewerkers Vink aan het werk bij nieuw tankstation Nijkerkerweg in Barneveld.

TANKSTATIONS Hij noemt als eerste de aanleg
van tankstations. ,,Naast de tanks in de grond,
verzorgen we dan ook het leidingwerk en het
grondwerk eromheen. Laswerkzaamheden
horen er ook bij’’, vertelt de projectleider. Een
groot project was het spoorwegemplacement
van ProRail in Zutphen, dat achttien sporen
heeft. Waar de treinen worden gewassen en
getankt, zijn onder meer water- en dieselleidingen nodig. In totaal gaat het om vier
kilometer aan leidingen.
,,Maar fossiele brandstoffen hebben niet de
toekomst. Daarom zijn we ook gericht op
andere sectoren, zoals de chemische industrie

en de veevoederindustrie. We hebben
bijvoorbeeld zestien tanks aangelegd in een
hele grote verffabriek. Daar gebruiken ze
hetzelfde type leidingen, maar dan dus voor
verf of terpentine. En de veevoederindustrie
werkt onder meer met mierenzuur, dus daar
leggen we ook speciale leidingen voor aan.’’
Het mierenzuur wordt toegevoegd aan het
voer, als conserveer- en antibacterieel middel.
Een ander voorbeeld is het aanleggen van een
natronlooginstallatie voor PWN, het waterleidingsbedrijf van Noord-Holland. Dat project
omvatte twee tanks en vijf kilometer aan
leidingen, zowel boven als onder de grond.
Hiervoor werden kunststof en PE gebruikt.
VRIJHEID De klussen variëren heel erg in
grootte en complexiteit, aldus de projectleider.
Het werk is volgens hem heel afwisselend.
,,We werken veel buiten. Onze medewerkers
gaan in tweetallen op pad met een vrachtwagen. Dat geeft een gevoel van vrijheid.’’ De
projectleider geeft aan dat het team nog wel
versterking kan gebruiken. Jonge medewerkers beginnen als leerling-monteur, en worden
vervolgens hoofdmonteur. Ze kunnen daarna
doorgroeien tot uitvoerder, werkvoorbereider
of calculator.

CAMPUS ZOEKT MONTEURS
WERKENBIJCAMPUS.NL
Bezoek onze inloopdag op 29 januari.

Wil jij ook meewerken
aan zo’n mooi eindproduct?
AL MEER DAN 50 JAAR EEN BEGRIP IN DE REGIO

In ons bedrijf is het belangrijk dat:

Je jezelf kunt zijn
Jezelf kunt ontwikkelen
Het gezellig is
We jou als persoon zien
We gaan voor een team
Wij werken voor bedrijven & particulieren,
van elektrotechnische installaties in kantoren,
woningen, villa’s tot appartementencomplexen
& besturingstechniek in de industrie
maar ook op luchthavens.

Meld je aan!
info@ravenhorst.nl

www.ravenhorst.nl
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Vakhavo-leerlingen Justin Soet, Harm van Rees, Lianne Brand en Esther Geurtsen.

Vakhavo: denkers
en doeners
Tientallen Vakhavoleerlingen van het Van
Lodenstein College in
Barneveld gaan
wekelijks aan de slag met
techniek. Lianne, Esther,
Harm en Justin uit havo
3 vertellen over hun
ervaringen bij de
Barneveldse Techniek
Opleiding (BTO).

‘Ik werk graag ook met
mijn handen’

niek werken? ,,Geen idee. Gelukkig heb ik
nog tijd genoeg om na te denken over mijn
vervolgopleiding.’’

,,Voordat ik met de Vakhavo begon, wist ik
niet dat staalbouw ook bij de techniek hoorde’’, zegt Justin Soet (14) uit Lunteren. ,,Bij
techniek dacht ik vooral aan elektronica en
sleutelen aan auto’s, maar vorig jaar heb ik
geleerd dat het veel breder is.’’
Tijdens het eerste jaar van de Vakhavo
maakte Justin bij de BTO kennis met de
opleidingen metaal-, elektro- en installatietechniek en mechatronica en dat smaakt
naar meer. ,,Praktisch onderwijs ligt mij wel,
ik merk dat ik graag ook met mijn handen
werk. Staalbouw en mechatronica vind ik tot
nu toe de leukste richtingen.’’
Ook thuis is de jonge Lunteraan met techniek bezig. ,,Bouwen met technisch Lego
is een leuke hobby, waar ik steeds beter in
word.’’

‘We maken onze eigen
fijnstofmeter’

‘Leerzaam om meer dingen
zelf uit te vogelen’
Lianne Brand (14) uit Barneveld twijfelde vo-

rig jaar over deelname aan de Vakhavo. Op
advies van een aantal docenten zette ze toch
de stap richting techniek en daar heeft ze
zeker geen spijt van. ,,Ik ben graag praktisch
bezig en de meeste opdrachten bij de BTO
vind ik leuk om te doen. Vorig jaar zijn we
vooral druk geweest met kleinere opdrachten, gericht op de verschillende opleidingen.
Dit schooljaar krijgen we grotere opdrachten,
we zijn nu bijvoorbeeld een fijnstofmeter aan
het maken. Het grote verschil met de normale lessen is dat je bij de BTO meer dingen zelf
moet uitvogelen en daar leer je veel van.’’
De grote vraag: gaat Lianne later in de tech-

De kans is groot dat Harm van Rees (14) uit
Ederveen in de toekomst voor een technisch
beroep kiest. ,,Ik weet nog niet welke kant
ik op wil, maar ik merk wel dat ik techniek
erg leuk vind.’’ Hij geniet ervan om lekker
praktisch bezig te zijn in plaats van alleen uit
boeken te leren. ,,Bij de BTO gaan we iedere
week lekker met opdrachten aan de slag. Vorig jaar was het vooral kennismaken, maar
nu moeten we echt veel zelf doen.’’
Net als Lianne, Esther en Justin is ook Harm
momenteel druk met het ontwikkelen van
z’n eigen fijnstofmeter. ,,We kregen een
boekje en een doosje en daarmee moeten we
het doen’’, lacht hij. ,,Het doel is dat we de
meter echt gaan ophangen en dat we de
meetresultaten doorgeven aan het RIVM.’’

‘Vuurspetters vind ik niet
meer eng’
,,Samen met Lianne en een ander meisje ben
ik bij de BTO in de minderheid tussen al die
jongens, maar daar zijn we inmiddels wel
aan gewend hoor’’, lacht Esther Geurtsen (14)
uit Renswoude. Ze heeft al veel geleerd tijdens de technieklessen. ,,De opdrachten zijn
soms best moeilijk, maar over het algemeen
ga ik aan het eind van de middag met een
voldaan gevoel naar huis.’’
Voordat ze aan de Vakhavo begon, had Esther al een beetje ervaring met techniek. Ze
plakte wel eens een lekke band en keek mee

bij haar vader die in de metaalsector werkt.
,,Tegenwoordig kan ik zelf ook een beetje
lassen en vind ik de vuurspetters sowieso
niet meer eng.’’
Aan haar kennismaking met pneumatiek
(techniek aangedreven door luchtdruk, red.)
bewaart Esther minder goede herinneringen. ,,Dat vonden Lianne en ik erg ingewikkeld en het lukte ons niet. Dat had ook
met de warmte te maken’’, zegt ze met een
glimlach. ,,Op die dag hadden we liever in
het zwembad gelegen.’’
OVER DE VAKHAVO

Een combinatie van theorie en praktisch
bezig zijn, maar dan op havo-niveau. Dat is de
Vakhavo in een notendop. De Barneveldse
Techniek Opleiding (BTO) startte vorig
schooljaar een proefproject en dat heeft een
vervolg gekregen. Leerlingen gaan één
dagdeel per week aan de slag met techniek
bij de BTO op Harselaar.
,,Er is bij een proef natuurlijk altijd ruimte
voor verbetering, maar de eerste ervaringen
zijn zeker positief’’, zegt docent René
Meulenkolk, kartrekker van de werkgroep
Vakhavo op het Van Lodenstein College.
De havo-leerlingen die vorig schooljaar zijn
gestart, krijgen bij de BTO nu verdiepende
opdrachten, doen onderzoek en leren nog
beter samenwerken en plannen. Daarnaast is
deze maand een groep nieuwe Vakhavo-leerlingen begonnen. Meulenkolk: ,,We zijn druk
bezig met het opzetten van de doorlopende
leerlijn tot en met havo 5. We willen heel
graag dat leerlingen met havo-hersenen en
mbo-handen de Vakhavo afmaken en voor
het hoger beroepsonderwijs kiezen. In het
verleden zagen we geregeld dat praktisch
ingestelde leerlingen na havo 3 uitstroomden
naar het middelbaar beroepsonderwijs,
omdat ze sneller aan het werk willen.’’
,,Met een mbo-opleiding is niets mis, maar
als je op de havo zit, kun je een hoger niveau
aan’’, zegt Meulenkolk. ,,Veel bedrijven in
deze regio zijn op zoek naar hoger geschoold
personeel dat niet alleen theoretische, maar
ook praktijkkennis heeft. Machines en
productielijnen zijn steeds geavanceerder. De
Vakhavo biedt een uitstekende basis voor een
mooie toekomst in de techniek.’’
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ERVAAR HET OP DE WERKVLOER
info en aanmelden: btobarneveld.nl

