Van steeksleutel
naar laptop
In de mechanisatiebranche komt de focus meer te liggen op mechatronica,
terwijl tegelijkertijd behoefte blijft aan constructiewerk. Werkgevers hebben
behoefte aan allround personeel. Hoe speelt het onderwijs daarop in?
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D

e instroom in het techniekonderwijs is de laatste jaren zo’n
7 tot 8 procent gegroeid. Hans
Quint van Fedecom, de branchevereniging voor mechanisatietechniek, heeft daar wel een verklaring voor.
“Behalve dat de sector vaker in beeld is,
zie je ook een verschuiving in de techniek.
Automatisering en robotisering worden
steeds belangrijker, daar komt de jeugd
op af.” Via Tech in Motion, een landelijk
platform voor opleidingen in de mobiele
techniek, werken onderwijs, bedrijfsleven
en brancheorganisaties samen om invulling te geven aan kwaliteitsonderwijs op
(v)mbo-niveau. “Door middel van nieuwe leermiddelen en moderne machines
proberen we de opleidingen te verbeteren.
Ook werken we aan positieve beeldvorming rond de opleidingen, door toekomstige studenten te laten zien waarom techniek en technologie zo uitdagend zijn.”
De branche heeft vooral behoefte aan

‘leergierige studenten’, stelt Quint. “Je
moet bereid zijn om te leren en te blijven
leren. Dit vakgebied is permanent in
ontwikkeling, er is altijd iets nieuws om je
in te verdiepen.” Bovendien moet je meer
kunnen dan sleutelen, of dat nou met
een steeksleutel of een laptop is. “Klanten
stellen hoge eisen, ze verwachten dat jij
goed kunt uitleggen wat je doet, hoe en
waarom. Communicatie wordt steeds belangrijker, als monteur ben jij de ambassadeur van het bedrijf. Daarbij moet je goed
kunnen samenwerken, met de klant en je
collega’s.” De aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven ‘kan nog wat beter’,
vindt Quint. “Ik ben een voorstander van
‘hybride docenten’, ervaren monteurs die
gastlessen geven. Zij spreken vanuit de
praktijk, vaak met passie voor hun vak.
Een perfecte combinatie als je kennis wilt
overdragen en leerlingen enthousiast wilt
maken.”
Mechanisatiebedrijf Hogervorst uit

Noordwijkerhout heeft 34 medewerkers
in dienst, waarvan zestien monteurs.
“Landbouwmachines worden steeds complexer. Je hebt te maken met computers,
elektronica, sensoren, gps en hydraulische
functies. Je kunt tegenwoordig inbellen
bij een klant en met hem meekijken wat
de machine doet. Tegelijkertijd blijft ook
de mechanische kant van het vak bestaan.
Dus hebben we behoefte aan allround
medewerkers die deze afwisseling leuk
vinden”, verwoordt mede-eigenaar Erik
Hogervorst. “Als je van een vooraf geplande werkdag houdt, moet je niet bij ons
komen werken. Gaat een machine stuk,
dan moeten wij dat snel oplossen om te
voorkomen dat het de klant veel geld
kost.” Behalve technische kennis, zijn ook
houding en gedrag steeds belangrijker,
ervaart Hogervorst. “Je moet goed uitleg
kunnen geven, heel servicegevoelig zijn en
je flexibel opstellen.”

ZELF OPLEIDEN
Hogervorst vindt zijn nieuwe medewerkers vaak via de opleidingen. “Ze lopen
hier stage en komen daarna in dienst.
Vervolgens leiden we de mensen verder
op in het bedrijf.” Goede opleidingen zijn
essentieel, vindt Hogervorst. “Wij zijn blij
met de komst van de opleiding monteur
mobiele werktuigen en het aanbod dat
Fedecom organiseert via de Fedecom
Academy. Daarmee kunnen leerlingen
een goede basis leggen. Belangrijk is dat
niet alleen de technische kennis wordt
aangereikt, maar bijvoorbeeld ook: hoe
organiseer je je werk, en hoe zoek je een
storing?”
Naast opleidingen via de onderwijsinstellingen, volgen zijn medewerkers ook
opleidingen die door fabrikanten worden
georganiseerd om nieuwe machines te
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Sander Witte: “Ik wilde niet te snel
specialiseren. Hier worden we breed
opgeleid.”

leren kennen. “Er is een continue stroom
van vernieuwing en het wordt steeds
lastiger om die ook technisch te kunnen
ondersteunen. Innovatie is mooi, maar je
kunt ook slachtoffer worden van je eigen
succes.”
Branko Domburg is docent aan de
opleiding Monteur Mobiele Werktuigen
van het Clusius College. Hij ziet al enige
tijd de verschuiving richting elektronica
en hydrauliek. Ook de introductie van
het CAN-bussysteem (Controller Area
Network), dat als het ware de computer
is van een machine, heeft hierin een rol
gespeeld. Via dit systeem communiceren
alle onderdelen met elkaar. “De focus verschuift meer naar regeltechniek. Blijkbaar
spreekt dat veel jongeren aan, want de
afgelopen twee jaar is de instroom met
veertig nieuwe aanmeldingen gegroeid.”
Dit leidt tot aanpassingen in het onderwijsaanbod. “We zijn bezig om niveau 4
op te zetten, waarbij we dieper ingaan op
technologie, studenten leren hoe ze een
diagnose moeten stellen en meer leren
over zaken als dieseltechniek en hydrauliek. Dat willen we volgend schooljaar
aanbieden.” De school is ook aangesloten
bij Tech in Motion. “Via dat platform
blijven wij aangesloten bij nieuwe ontwikkelingen.”

MODULES COMBINEREN
Op de Techniek Campus van het ROC
Kop van Noord-Holland in Den Helder is
René Bregman coördinator van de BOLen BBL-opleidingen niveau 2 en 3 op het
gebied van constructie, elektronica en
mechatronica. “Sinds twee jaar geven wij
les in modules die studenten kunnen combineren, passend bij hun wensberoep. Zo
kun je kiezen voor de combinatie elektro

‘Communicatie wordt
steeds belangrijker, als monteur
ben jij de ambassadeur
van het bedrijf’
en de module metaal. Op die manier kunnen we onze studenten zo breed mogelijk
opleiden, aansluitend bij de vraag naar
allround personeel.”
Het vak van monteur wordt steeds digitaler, erkent hij. Ook andere competenties
worden gevraagd. “Je moet over sociale
vaardigheden beschikken, kunnen samenwerken en communiceren. Daar besteden
we dan ook aandacht aan. Bij het vak Nederlands leren de studenten gesprekken te
voeren, de telefoon aan te nemen en een
behoorlijke mail te schrijven.” Dat maakt
dat de school andere studenten aantrekt
dan voorheen. “Vroeger kregen we hier
vooral de echte techneuten die dingen
wilden maken; slijpen, lassen en bouwen.
Nu de techniek verfijnder wordt, veranderen ook de studenten. Ze hebben een
andere interesse en zijn zeer betrokken en
gemotiveerd.”
Sander Witte is 19 jaar en volgt de BOL-opleiding eerste monteur mechatronica bij
de Techniek Campus. “Ik kom hier om een
vak te leren en ben hier niet omdat het
moet. Zo worden we ook benaderd door
de docenten, heel volwassen, ze laten ons
veel zelfstandig werken.” Het projectmatig
werken bevalt hem. “Voor ons volgende

project gaan we een besturingsunit maken. Dat zijn leuke dingen om te doen.”
Ook het praktische van de opleiding
past hem goed. “Ik leer niet zo goed uit
boeken, maar vooral door te doen. Deze
opleiding is heel praktisch. Ook tijdens
mijn stages heb ik veel geleerd. Ik heb al
een shovel in elkaar gezet, heel gaaf.”

PROMOTIE
Bregman benadrukt dat goede promotie
voor de opleidingen van belang is om ook
voor de toekomst voldoende vakbekwame
medewerkers te kunnen afleveren. “We
moeten techniek aantrekkelijk maken.
Wij gaan naar beroepenmarkten en halen
middelbare scholen hiernaartoe om een
dag mee te lopen op school. We willen ze
het juiste perspectief bieden: dit kun je
allemaal worden als je kiest voor een technische opleiding. De laatste tijd richten
we ons daarbij ook op basisscholen. Als je
bij die leeftijdsgroep al de interesse voor
techniek weet te wekken, heb je kans dat
ze later ook die richting op gaan.” Over
één ding zijn alle geïnterviewden het eens:
als je voor techniek kiest, ben je verzekerd van een baan. Quint: “Er zijn altijd
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