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Een ontdekkingsreis
door de 7 werelden
van techniek
Ideeën voor in de les:
• Laat uw leerlingen al heel vroeg kennismaken met techniek met
de video van de 7 werelden
• Vertel hoe de werelden eruit zien, wat je er allemaal kunt doen
en inspireer uw leerlingen met de verhalen van jonge technici
• Laat de leerlingen een moodboard maken van de wereld die hen aanspreekt
• Organiseer in elke wereld een bedrijfsbezoek en/of gastles
• Nodig een Ambassadeur van de Techniek uit. Dit zijn jonge, enthousiaste werknemers of techniekstudenten (max. 30 jaar) die in de klas vanuit hun eigen
ervaring vertellen wat techniek te bieden heeft.
• Maak gebruik van onze TechniekBeeldbank met moderne en
aansprekende foto’s van jonge technici. Alle foto’s in de beeldbank
kunt u gratis en rechtenvrij gebruiken.
• Ter illustratie van de lesmaterialen en in de communicatie van de 7 werelden
kunt u gebruik maken van de iconen van de 7 werelden van techniek in uw
communicatie en lesmaterialen. Deze kunt u hier downloaden in Zip Archive file.
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Onze planeet
Wie zorgt voor schoon water uit de kraan? Hoe houden we onze planeet bewoonbaar voor toekomstige generaties? En hoe kunnen we nu fijn en comfortabel
leven? De technici in de wereld Onze Planeet geven het antwoord. Ze zorgen dat
we onze voeten drooghouden, bedenken slimme technieken om huizen te voorzien van zonne-energie en ontwikkelen milieuvriendelijke auto’s.
• Wat: alles wat met water, energie en natuur te maken heeft
• Trends en thema’s: duurzaamheid, energiebesparing, waterhuishouding,
connected community, groeiende vraag naar comfort en veiligheid, domotica,
schaarste aan grondstoffen en vermindering van afval en uitstoot
• Waar: bij energiebedrijven en de bedrijven die hiervoor de apparaten en hulpmiddelen maken, installeren en onderhouden
• Werk: bijvoorbeeld windmolens, zonneboilers, energiebesparing, energieopwekking, waterzuivering en waterwinning

Voeding & Gezondheid
We lezen, zien of horen elke dag wel iets over genoeg bewegen en gezond eten.
Onzichtbaar voor ons gaat er een hele wereld aan technologie achter verscholen.
Van fitnessapparaten tot de elektrische tandenborstel, van voedselproductie tot
multivitaminen: de techniek in deze wereld helpt ons gezond te worden én te
blijven.
• Wat: alles wat hoort bij gezondheid, van goede voeding tot beweging
• Trends en thema’s: superfoods, gezonde voeding en beweging, maar ook
obesitas en ADHD, strengere veiligheidseisen en groeiende vraag naar comfort
en veiligheid
• Waar: bij voedselproducenten en bedrijven die de bijbehorende machines
installeren en onderhouden of bedrijven die sportapparaten maken en
onderhouden
• Werk: bijvoorbeeld landbouwmachines, voedselproductie en -veiligheid en
sportapparatuur
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Menselijk Lichaam
Slimme robots die helpen bij operaties in het ziekenhuis zijn al lang geen toekomstmuziek meer. Ook bij een bezoekje aan bijvoorbeeld de tandarts of oogarts
komen we overal techniek tegen. Technici in deze wereld zijn elke dag bezig om
ons lichaam te helpen en te verbeteren waar dat nodig is. Bijvoorbeeld door het
maken en onderhouden van machines voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Een uitdagende wereld voor technici met een missie!
• Wat: alles wat te maken heeft met het gezond en in conditie houden van ons
lichaam
• Trends en thema’s: vergrijzing, ouderen blijven steeds langer zelfstandig
wonen
• Waar: bij bedrijven die apparaten in de zorg (van de huisarts tot een groot
ziekenhuis) maken, installeren en onderhouden of werken aan processen en
onderzoek in de zorg en de cosmetische industrie
• Werk: allerlei technische hulpmiddelen en apparaten, van MRI
scanner tot de boor bij de tandarts

Transport & Ruimte
Wie heeft nooit eens jaloers gekeken naar astronaut André Kuipers, de stewardess in een vliegtuig of een chauffeur van een vrachtwagen op weg naar ZuidFrankrijk? Hun werk is onmogelijk zonder techniek. In deze wereld draait alles
om mobiliteit. De bezorging van een online aankoop. Een ruimtevaartuig. Een
fietspad. De transportband op Schiphol. De planning van een transporteur. Het
onderhoud van vliegtuigen. Technici houden onze wereld letterlijk draaiende.
• Wat: alles wat te maken heeft met mobiliteit en (goederen)vervoer
• Trends en thema’s: duurzaamheid, globalisering, geen vervoermiddelen
verkopen maar mobiliteit
• Waar: bij bedrijven die voertuigen, machines en onderdelen daarvan maken,
onderhouden en repareren
• Werk: mobiliteit in de breedste zin, van snelweg tot zelfrijdende auto
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Creatief & Ontwerpen
Niet alleen kunstenaars en schilders zijn creatief. Betere auto’s. Vette games.
Gebouwen waarin je prettig kunt werken of comfortabel kunt wonen. De nieuwste
smartphones. Strakke meubels. De coolste gadgets. Ze worden allemaal bedacht
door creatieve geesten met een technische achtergrond. Bedenken, ontwerpen,
maken en verbeteren van bijna alles wat we om ons heen zien. Dát is de wereld
van Creatief & Ontwerpen.
• Wat: alles wat te maken heeft met het bedenken, ontwerpen, maken en verbeteren van producten
• Trends en thema’s: digitalisering, klanten willen custom made, 3D-printing
• Waar: bij bedrijven die hun eigen producten ontwikkelen of meewerken aan
het uitwerken van ideeën en ontwerpen van anderen
• Werk: technische toepassingen en producten voor de meest uiteenlopende
doeleinden

Geld & Handel
Money makes the world go round. De hele wereld doet zaken met elkaar. En door
internet draait de economie letterlijk 24 uur per dag. Maar zonder techniek valt
alles stil. Denk maar eens aan de servers van banken en webshops, beveiligde
sites voor online betalingen of de beveiligings- en betalingsapparatuur in winkels.
De ene innovatie volgt de andere op in deze wereld vol spannende deals.
• Wat: alles wat te maken heeft met (internationaal) zakendoen en de verkoop
van producten
• Trends en thema’s: globalisering en digitalisering
• Waar: bij bedrijven die machines en hulpmiddelen maken, installeren en
onderhouden die handel tussen mensen en bedrijven mogelijk maken
• Werk: alles wat met geld en handel te maken heeft, nieuwe toepassingen
en producten
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Wetenschap & Ontdekken
Voor iedereen met een niet te temmen nieuwsgierigheid. Technologie gaat in deze
wereld hand in hand met nieuwe ontdekkingen, op allerlei gebieden. Denk aan het
ontwikkelen van nieuwe medicijnen, zuinige brandstoffen en andere innovaties die
ons verder helpen.
• Wat: alles wat te maken heeft met nieuwe oplossingen, onderzoeken en je
nieuwsgierigheid volgen
• Trends en thema’s: steeds snellere innovaties (met name bij kleine bedrijven),
start-ups, samenwerking tussen grote en kleine bedrijven
• Waar: bij bedrijven zelf onderzoeken verrichten of machines en apparatuur
voor onderzoek maken, installeren en onderhouden
• Werk: het onderzoeken en ontdekken van nieuwe technische toepassingen en
producten
Laat u inspireren en lees alles over de loopbaanmogelijkheden in de techniek in
de uitgebreide versies per wereld.
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Onze Planeet

De 7 werelden van techniek
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De wereld

Water, energie en natuur: het zijn de belangrijkste dingen die onze
planeet leefbaar maken. Daarom gaan we er het liefst zo verstandig en zuinig mogelijk mee om. Denk aan schone, duurzame
energievoorziening, zoals zonnepanelen en windenergie maar ook
allerlei nieuwe, slimme innovaties als interactieve straatverlichting. Afval wordt steeds vaker opnieuw benut door er energie uit
op te wekken – voor elektriciteit of stadsverwarming – of door er
nieuwe bruikbare materialen uit te halen. Zo kunnen we de wereld
steeds een beetje beter maken met behulp van allerlei knappe
technische toepassingen.

Trends & thema’s
Stel je voor: je gaat naar school of naar je werk in een energiebesparend
of zelfs compleet energieneutraal gebouw. Door de glazen constructie is
er voldoende daglicht waardoor je nauwelijks extra verlichting nodig hebt.
Warmte, kou en regenwater worden opgeslagen om te kunnen hergebruiken. Zo is er genoeg energie om het gebouw te verwarmen of koelen
én om alle smartphones en computers op te laden. Helemaal hi-tech:
iedereen kan zijn eigen leer- of werkplek aan zijn persoonlijke voorkeuren
aanpassen via een smartphone-app. Dat zijn de school- en kantoorgebouwen van de toekomst, waar heel wat uitdagende techniek bij komt kijken.
Nog iets dat jouw leven in de toekomst een beetje ‘groener’ kan maken:
een zonneboiler in je huis. Daarmee is je dagelijkse douche minder slecht
voor de planeet omdat zo’n boiler niet door gas maar door de zon wordt
verwarmd. En een energiezuinig zelfverlichtend fietspad? Ook dat kan
door slimme technische uitvindingen! Grote kans dat je ook wat ‘afvalproducten’ in jouw bezit hebt. Je fietskrat bijvoorbeeld, die vaak van
gerecycled plastic afval is gemaakt, of een fleecevest van omgesmolten
PET-flessen. Complexe afvalverwerkingssystemen met uiteenlopende
geavanceerde machines maken dit mogelijk.

Jouw wereld?
Duurzaamheid en energiebesparing: de hele wereld heeft het erover en
is het eens dat we echt actie moeten ondernemen om te werken aan een
schonere wereld. Minder energiegebruik, minder CO2-uitstoot, minder
afval, maar tegelijkertijd willen we toch niks op comfort inleveren. Mensen
willen zelfs steeds méér gemak in hun leven. Daar zijn allerlei technische
oplossingen voor en er worden dagelijks nieuwe bij bedacht. Bijvoorbeeld
allerlei slimme snufjes voor in huis, zoals een app op je mobiel die precies
weet hoeveel licht je nodig hebt als je ’s avonds op bed nog wat wilt lezen.
Ook het in goede banen leiden van de waterhuishouding valt onder deze
wereld. Prachtig toch, als je ervoor kunt zorgen dat Nederland droge
voeten houdt? Door klimaatverandering en de zeespiegelstijging levert
dit de komende tijd allerlei nieuwe uitdagingen op en vergt dit aanpassingen aan de waterinfrastructuur. Ook het zorgen voor voldoende en veilig
drinkwater hoort hierbij. En dat we het afval zo verantwoord mogelijk
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verwerken, door bijvoorbeeld grondstoffen zo veel mogelijk te recyclen en
te verwerken met nieuwe (productie)technieken. Dat moet ook wel, want
veel grondstoffen worden steeds schaarser. Zo worden er bijvoorbeeld uit
het zink van oude batterijen nieuwe dakgoten gemaakt.

Werken in deze wereld
Een baan in deze wereld betekent écht een bijdrage leveren aan een leefbare en duurzame planeet. Je kunt gaan werken bij bedrijven die energie
opwekken en verspreiden of bij bedrijven die hiervoor de apparaten en
hulpmiddelen maken, installeren en onderhouden. In de toekomst zal er
veel vraag zijn naar goed technisch personeel om te werken aan allerlei
nieuwe energiebesparende oplossingen. Bij mensen thuis, maar ook in
kantoren, ziekenhuizen of bij energiecentrales (bijvoorbeeld windmolens)
of waterzuiveringsbedrijven. Steeds meer wordt er in deze wereld behalve
op technische skills, zeker ook een beroep gedaan op vaardigheden als
communicatie en samenwerken. Dit geldt zowel voor werk op mbo- als
op hbo-niveau.

Kansen voor mbo’ers
Van allround procesoperators tot specialistische technici, van servicemonteur tot verspaningstechnoloog: de mogelijkheden voor mbo’ers zijn
in deze wereld talrijk. En niet alleen als je voor een baas wilt werken. Ook
ondernemende types zullen zich thuis voelen in deze wereld. Zo leent de
installatiebranche zich goed eigen baas te worden en door het hele land
zonnepanelen of de nieuwste generatie zonneboilers te installeren. Op
de volgende pagina’s geven we voorbeelden van beroepen op mbo-niveau
binnen deze wereld van techniek. En geven we het woord aan jonge technici die inspireren met hun verhalen.

Kansen voor hbo’ers
Ook op hbo-niveau zijn er voldoende mogelijkheden in deze wereld.
Bijvoorbeeld op het het gebied van water, waarin Nederland echt een
internationale voorloper is. Daar liggen uitdagende kansen voor hbo’ers
als civiel technici, zoals eilanden opspuiten in Dubai of dijken aanleggen
om wereldsteden te beschermen tegen overstromingen. Als watertechnoloog kun je grote bedrijven adviseren over hun waterverbruik en hoe
ze afvalwater kunnen zuiveren: een baan met grote impact op zowel het
milieu als de bedrijven waar je voor werkt. Of denk aan banen op het
gebied van smart energy – de toepassing van technische hulpmiddelen
om energie te besparen en te verduurzamen – een nieuw werkgebied
waarin nog heel wat te ontwikkelen valt. Ook ontwerpers, projectleiders
en adviseurs kunnen in deze wereld aan de slag. Daarbij moet je niet
alleen technisch vaardig zijn, maar ook bijvoorbeeld goed abstract kunnen
denken en bedreven zijn in het onderhandelen met uiteenlopende partijen.
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Procesoperator in de
afvalverwerkingscentrale

Roy (22) werkt bijna een jaar als procesoperator bij een grote
afvalverwerkingscentrale. Hij volgde de mbo-opleiding ‘allround
operationeel technicus’ op niveau 4. Het mooie aan die opleiding? “Dat
je op heel veel verschillende plekken terecht kunt komen om processen
te begeleiden, te beheersen en te verbeteren.” Vanuit zijn interesse voor
milieu en energie kwam Roy bij de afvalverwerkingscentrale terecht.
Hier zorgt hij voor het efficiënt en duurzaam verwerken van allerlei
soorten afval. Wat overblijft na het scheiden van het afval – waarbij zoveel
mogelijk wordt hergebruikt – wordt verbrand. Met de warmte die daarbij
vrijkomt, wekt de centrale elektriciteit op die weer zijn weg vindt naar
woningen en bedrijven. ‘Zo maak je van afval weer iets waar je wat aan
hebt, en dat geeft een kick,’ zegt Roy.

Roy maakt van
afval weer iets waar
je wat aan hebt

PROCESOPERATOR V/M
Opleiding: Allround operationeel technicus
(niveau 3)
Beroepsrichting: Operationele techniek
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Medewerker operationele
techniek

Roy houdt onder meer toezicht op de verbrandingsprocessen. Samen
met zijn collega’s werkt hij in de controlekamer en houdt hij in de gaten
of alles goed gaat. Hierbij staat veiligheid voorop. Dat betekent dat Roy
let op de temperatuur in de verbrandingsoven, de aanwezigheid van
giftige stoffen, de snelheid van het proces en storingen in het systeem.
Veel kan hij zelf oplossen, soms stuurt hij een andere specialist aan.
Om de processen zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen, is het
belangrijk dat Roy snel kan analyseren, proactief handelt en goed in
oplossingen kan denken. Communicatieve vaardigheden zijn belangrijk in
de samenwerking met anderen, zodat hij goed duidelijk kan maken wat
er moet gebeuren. Omdat de afvalverwerkingscentrale nooit stilstaat,
werkt Roy in ploegendiensten. Dat betekent dat hij in bepaalde periodes
ook ’s nachts werkt en scherp moet zijn. Het voordeel is dat de avond- en
nachtdiensten goed betalen en dat hij overdag tijd heeft voor zijn grote
hobby: skaten.

• Niveau 4: Allround operationeel technicus
Kenmerken van dit beroep: een proces
overzien en beheersen, afwisseling, in een
team werken
Benodigde competenties: analytisch
vermogen, communicatieve vaardigheden,
signalerend vermogen, oplossingsgericht,
veilig werken
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
allround-operationeel-technicus

De processen in de centrale waar Roy werkt zijn zo groot en divers, dat
hij ze nu nog niet zelfstandig kan beheersen. Hij werkt daarvoor samen
met meer ervaren collega’s die hem wegwijs maken. Op termijn kan Roy
steeds zelfstandiger aan de slag en krijgt hij meer verantwoordelijkheid
voor het beheer van de installaties en het opvolgen van de vele
veiligheidseisen in de centrale. De processen die met energie opwekken
te maken hebben boeien hem het meest. Omdat hij zo breed is opgeleid,
kan Roy op veel verschillende plekken aan de slag. Hij kan bijvoorbeeld
ook terechtkomen bij een waterkrachtcentrale of bij een ‘gewone’
elektriciteitscentrale.
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Verspaningstechnoloog
onderdelen waterpompen

Dit is Chris. Hij is 21 jaar en net begonnen als verspaningstechnoloog
bij een gespecialiseerd bedrijf dat waterpompen maakt. Hij volgde
de mbo-opleiding ‘research instrumentenmaker’ (niveau 4). Als
verspaningstechnoloog heeft hij heel precies werk: hij werkt aan de
allerkleinste onderdelen in een waterpomp, bijvoorbeeld voor in een
waterzuiveringsinstallatie. ‘Ik vind het uitdagend om ervoor te zorgen dat
de onderdelen perfect gemaakt worden, zodat de waterpomp optimaal
werkt. Dat daarmee ons drinkwater wordt gezuiverd, maakt het extra
bijzonder.’
Als verspaningstechnoloog werkt Chris met machines om heel precies
kleine metalen onderdelen te bewerken. Dat vraagt om veel inzicht en
nauwkeurigheid. Daarbij moet Chris abstract kunnen denken, zodat hij
het eindproduct kan overzien en de beste aanpak kan overleggen met zijn
leidinggevende. Kwaliteit staat voorop: een slordige afwerking betekent
dat de waterpomp niet in elkaar gezet kan worden of niet efficiënt werkt.
Hij kijkt kritisch naar zijn eigen werk, maar moet ook collega’s kunnen
aanspreken als ze niet veilig of nauwkeurig werken. Vaak houdt Chris zich
voor langere tijd met één project bezig en werkt daar zelfstandig aan.
Chris is net begonnen bij het bedrijf waar hij werkt en is zich dus nog
volop aan het ontwikkelen. Hij kijkt dus mee met ervaren collega’s
en overlegt veel met zijn leidinggevende. Veelal werkt hij daarna
zelfstandig en overlegt hij tussentijds over de voortgang. Daarin zal hij
steeds zelfstandiger worden. Over een paar jaar zou Chris wel willen
doorgroeien naar de functie technisch tekenaar. Het is een logische stap,
met al zijn kennis over hoe de kleine onderdelen gemaakt worden.

De verborgen techniek
achter zuiver drinkwater

VERSPANINGSTECHNOLOOG V/M
Opleiding: Research instrumentenmaker
(niveau 4)
Beroepsrichting: Fijnmechanische techniek
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Verspaner
• Niveau 3: Fijnmechanisch verspaner;
Allround verspaner
Kenmerken van dit beroep: werken in de
werkplaats, zelfstandig en werken in een
team, met machines werken
Benodigde competenties: nauwkeurig,
abstract denken, handvaardig, signalerend
vermogen, concentratie
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
researchinstrumentmaker
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Technisch specialist
zonneboilers
Linda is 26 en werkt als technisch specialist bij een installatiebedrijf.
Ze installeert, onderhoudt en repareert zonneboilers bij particulieren.
Ze werkt nu drie jaar bij dit bedrijf – daarvoor deed ze de mbo-opleiding
‘servicemonteur installatietechniek’ op niveau 3. Ze begon als bbl’er
bij een ander installatiebedrijf, waar ze cv’s en klimaatinstallaties
installeerde. Het contact met klanten en steeds op andere plekken
werken past bij haar. En omdat Linda energiebesparing en duurzaamheid
belangrijk vindt, besloot ze zich te specialiseren in zonneboilers. ‘Ik vind
het te gek om mensen te helpen hun energierekening omlaag te brengen,
zonder dat ze daarvoor op comfort hoeven in te leveren.’

Een lagere energierekening, zonder op
comfort in te leveren.
Linda zorgt ervoor.

TECHNISCH SPECIALIST V/M
Opleiding: Servicemonteur
installatietechniek (niveau 3)
Beroepsrichting: Service apparatuur en

Linda is bijna altijd op pad: ze komt steeds bij verschillende mensen over
de vloer. Nieuwe klanten hebben meestal eerst bezoek gehad van haar
werkgever, die adviseert over energiebesparing. Met een zonneboiler
verwarm je het water voor bijvoorbeeld een douche of de afwas door
de zon en niet met gas. Met een grotere installatie kun je er ook je huis
mee verwarmen. Dat scheelt behoorlijk op de energierekening en is
bovendien duurzaam. Kiest een klant voor een zonneboiler, dan komt
Linda deze installeren: samen met een collega gaat ze het dak op en sluit
ze ook binnen alles aan. Linda komt ook langs voor onderhoud en ze lost
storingen op. Verantwoordelijk werk waarbij veiligheid een belangrijke
rol speelt. Linda is klantgericht en weet precies wat ze doet. Omdat
er in de wereld van van zonneboilers en duurzaamheid steeds nieuwe
ontwikkelingen zijn, volgt ze cursussen, houdt ze websites daarover bij en
deelt ze nieuwe kennis met collega’s.

installaties
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Onderhoudsmonteur
installatietechniek
• Niveau 4: Servicetechnicus
installatietechniek
Kenmerken van dit beroep: binnen en buiten

Juist omdat er nog zoveel vernieuwingen zijn, verveelt Linda’s werk
nog lang niet. Steeds meer mensen kiezen voor energiebesparing
en duurzaamheid, dus er is nog genoeg te doen. Naast zonneboilers
vindt ze warmtepompen en zonnepanelen erg interessant: eigenlijk
alles om anderen te helpen lekker te wonen met een lage (of geen)
energierekening.

/ op locatie werken, contact met klanten,
zelfstandigheid
Benodigde competenties: klantgericht,
zelfverzekerd, verantwoordelijkheidsgevoel,
flexibel, communicatieve vaardigheden
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
service-en-onderhoudstechniek
13

Servicetechnicus windmolens

Sven is 23 jaar en werkt sinds anderhalf jaar als servicetechnicus bij
een grote, internationale windmolenproducent. Hij heeft daarvoor de
mbo-opleiding ‘servicetechnicus werktuigbouw’ (niveau 4) gedaan. Sven
vindt het leuk om met klanten te werken. Vanuit zijn interesse voor
duurzame energie vond hij een stage bij een kleiner windmolenbedrijf.
Daar ontwikkelde hij zich tot een echte windmolenspecialist. Na het
behalen van zijn mbo-diploma lonkte het werken bij een groot en
internationaal bedrijf en zo vond hij zijn eerste baan. Sven lost storingen
op, verricht reparaties en verzorgt het onderhoud aan windmolens. Zo
komt hij bij boerenbedrijven, op grote windmolenparken en soms zelfs
bij een particulier in de achtertuin. Het mooiste aan zijn werk? ‘Dat ik
eraan meewerk dat steeds meer Nederlandse huizen zijn aangesloten op
groene energie.’
Sven verdeelt zijn tijd tussen kantoor en werken op locatie. Achter zijn
bureau beoordeelt hij storingsmeldingen, houdt hij klantcontacten bij en
schrijft hij reparatierapporten. Voordat hij op pad gaat, overlegt hij met
een leidinggevende over de beste aanpak van een storing. Ter plekke
kan de situatie trouwens heel anders zijn – dat vraagt om flexibiliteit,
creativiteit en initiatief. Daarnaast zijn een klantgerichte houding
en communicatieve vaardigheden heel belangrijk in Svens werk. De
ontwikkelingen in de techniek van windmolens staan allesbehalve stil:
dat betekent dat Sven ook tijd steekt in het bijhouden van innovaties en
regelmatig nieuwe kennis opdoet.

Dankzij Sven zijn
steeds meer Nederlandse
huizen aangesloten op
groene energie

SERVICETECHNICUS V/M
Opleiding: Servicetechnicus werktuigbouw

Voorlopig haalt Sven nog voldoende uitdaging uit zijn werk. Hij gaat
zelfstandig op pad en hij merkt dat hij inmiddels voldoende ervaring
heeft om jongere, minder ervaren collega’s te begeleiden. Misschien
kan hij doorgroeien naar een leidinggevende functie of een functie als
werkvoorbereider, maar hij kan zich ook verbreden en aan de slag bij
bijvoorbeeld een producent van warmtepompen voor energieopwekking,
een leverancier van zonnepanelen of bij een biogasinstallatie. Als het
maar duurzaam is!

(niveau 4)
Beroepsrichting: Service apparatuur en
installaties
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Onderhoudsmonteur industrie
• Niveau 3: Servicemonteur werktuigbouw
Kenmerken van dit beroep: binnen en buiten
/ op locatie werken, contact met klanten,
zelfstandigheid
Benodigde competenties: flexibel, creatief,
proactief, klantvriendelijk, communicatieve
vaardigheden
Waar kun je deze opleiding volgen? Kijk op
www.mbostad.nl/beroepen/technicusservice-en-onderhoud-werktuigbouw
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Voeding & Gezondheid

De 7 werelden van techniek
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De wereld

Gaan we straks misschien allemaal aan de zeewierburger en de
insecten? En hoe worden die dan op grote schaal geproduceerd
en verwerkt? In de wereld van Voeding & Gezondheid gaat het om
nieuwe innovaties als 3D-geprint voedsel, maar ook om grote uitdagingen als het voeden van de almaar stijgende wereldbevolking.
En willen we niet allemaal een gezond leven? In deze wereld kun
je een bijdrage leveren aan de gezonde leefstijl van mensen, waarbij goede voeding en voldoende beweging belangrijke pijlers zijn.

Trends & thema’s
Gezondheid is ‘in’ en dit zie je terug in allerlei ontwikkelingen in de
food-wereld. Je kunt geen supermarkt meer binnenstappen of kooktijdschrift openslaan of je komt zogenaamde superfoods tegen. Gojibessen,
zeewier en tarwegras zouden allerlei gezondheidsvoordelen hebben, net
als meer bekende producten als blauwe bessen en broccoli. Sommige
zouden zelfs ziektes als kanker bestrijden, maar wetenschappelijk bewijs
is daar vaak nog niet voor geleverd. Toch zijn ze mateloos populair en
is de productie ervan de laatste jaren enorm gestegen. Nog zo’n ontwikkeling die past binnen de gezondheidstrend: de opkomst van allerlei
keukenmachines als slowjuicers. Er is zelfs al een machine bedacht om
instant superfood te produceren, direct in je eigen keuken, via een druk
op de knop.
Een steeds groter wordend probleem in de Westerse wereld is obesitas.
In het streven om dit tegen te gaan is er niet alleen veel aandacht voor
gezonde voeding, maar ook voor meer beweging. Een half uur per dag
bewegen is de norm is en veel mensen doen dat met behulp van allerlei
apparaten, zowel op de sportschool als thuis. Er komen steeds betere
fitnessapparaten, die allemaal geproduceerd, afgesteld en onderhouden
moeten worden. En wat te denken van allerlei nieuwe sportgadgets? De
sportwereld staat bol van de techniek!
Voor wie weinig tijd heeft voor het bedenken van het weekmenu en het
doen van boodschappen, is de opkomst van de voedselboxen een uitkomst. Voor de bedrijven die deze kratten verzorgen, betekent dit nieuwe
uitdagingen wat betreft het logistieke proces. Wordt deze trend groter,
dan zullen er waarschijnlijk nieuwe machines nodig zijn die de boxen
sneller en met de juiste producten kunnen samenstellen. En hoe moeten
deze samengestelde boxen op de juiste manier worden gekoeld? Nog
een trend waarbij technische innovaties aan de orde van de dag zijn: de
opkomst van craft beer en andere ambachtelijke producten. Hier is vaak
specialistische apparatuur voor nodig, heel anders dan de mega-productieprocessen die je bij de grote voedselgiganten ziet.
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Komkommers vol gevaarlijke bacteriën, paardenvlees dat als rundvlees
wordt verkocht: door alle voedselschandalen van de laatste jaren, heeft
voedselveiligheid steeds meer aandacht gekregen. Nog een reden hiervoor is de toename van allergieën waardoor het noodzakelijk is geworden
dat er tijdens de productie geen sporen van bijvoorbeeld gluten of noten
in bepaalde etenswaren terechtkomen. Er zijn strengere veiligheidseisen
waaraan ook de gebruikte machines in voedselproductie moeten voldoen.
Alles moet hygiënischer en de veiligheid moet ook beter te controleren
zijn. Nog zo’n toekomstige uitdaging in de wereld van voeding en gezondheid: de voedselproblematiek door de almaar stijgende wereldbevolking.
Slimme technische oplossingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren
aan het op grote schaal goedkoper produceren van voedsel, zodat ook de
armere landen van voldoende voedsel kunnen worden voorzien.

Jouw wereld?
Hamburgers uit de 3D-printer? Je kunt je er nu misschien nog niet zo
veel bij voorstellen, maar wie weet wordt je hele burgermenu in de toekomst gewoon geprint waar je bij staat. Op kleine schaal wordt al wel met
dergelijke technieken geëxperimenteerd en er is zelfs al een apparaat
bedacht dat thuis je maaltijd kan printen met verse producten. Een verse
pizza printen kan dan in een handomdraai. Sommigen verwachten dat
de voedselprinter over een tijdje zelfs tot de standaard keukenuitrusting
behoort (de magnetron van de 21e eeuw?). Zo’n nieuw apparaat vergt dan
natuurlijk ook installatie en onderhoud. Met 3D-printen is nog veel meer
mogelijk in de food-wereld. Zo kun je er makkelijk verteerbaar voedsel voor
ouderen mee maken. Ook experimenteerde Albert Heijn in een winkel al
met het 3D-printen van je naam of een tekening in chocolade op een taart.
Een andere ontwikkeling in de supermarkt: de zelfscanapparaten. Niet
alleen gemakkelijk vanwege het snelle afrekenen, maar sommige apparaten geven ook meteen informatie als voedingswaarden en calorieën
weer. Ook handig voor jongeren, die steeds bewuster met food en fitness
bezig zijn. Op het gebied van beweging kun je denken aan de dagelijkse
rondjes op een hometrainer of een workout op de crosstrainer. Dit zijn
vaak ingenieuze staaltjes techniek waarbij alle onderdelen precies op
elkaar zijn afgestemd voor de beste fitness-resultaten. Technologie in de
sportwereld wordt steeds belangrijker. In de toekomst zie je misschien
iedereen in de sportschool een helm met display dragen, waarop je je
trainingsprogramma kunt volgen en je prestaties kunt aflezen. We dragen
een T-shirt met sensoren die onze hartslag meten of een fitnesshorloge
dat je activiteiten kan tracken, met ingebouwde stappenteller, calorieënteller, hartslagmeter en gps-module.
Een paar boodschappen vergeten? Dan ben je echt niet meer veroordeeld
tot een kroket uit de muur. Tegenwoordig kun je steeds gekkere producten uit een automatiek halen: van zoete cupcakes uit een knalroze automaat tot kaviaar voor de allerrijksten, maar ook verse groenten en fruit of
kant-en-klare salades kun je uit een luikje trekken. Groente- en fruitautomaten zul je in toenemende mate in kantoren, scholen en ziekenhuizen
tegenkomen. Die apparaten moeten natuurlijk allemaal goed gekoeld of
verhit worden om het eten vers te houden. In Frankrijk bestaan er zelfs
automaten die brood bakken terwijl je wacht.
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Werken in deze wereld
De lopende band in de voedingsindustrie is het standaard beeld dat
heerst bij veel jongeren, maar de wereld van Voeding & Gezondheid heeft
zoveel meer te bieden. Dat maken bovengenoemde trends en voorbeelden wel duidelijk. Wie gaat werken in deze wereld kan terechtkomen bij
een gigantische voedselproducent als Unilever, Nestlé of Nutricia, waar
je kunt meehelpen aan het leveren van voedingsproducten over de hele
wereld. Maar net zo goed kun je komen te werken bij een kleine ambachtelijke producent – of als ondernemer zelf een nieuw voedselproduct
lanceren! – waar het minder gaat om grote aantallen maar eerder om
knappe technische snufjes die een andere kwaliteit van het product opleveren. Ook kun je werken bij bedrijven die machines voor de voedingsindustrie maken en installeren, of sportapparatuur of landbouwmachines
produceren en onderhouden.

Kansen voor mbo’ers
Deze wereld zit te wachten op vaardige mbo-technici die helpen
om de consument van (nieuwe) voedselproducten te voorzien. Van
3D-printermonteurs tot installateur van specialistische apparatuur die
nodig is voor het brouwen van ambachtelijke biertjes. En in de nabije toekomst kan een verspaningstechnoloog misschien wel mee bouwen aan
ingenieuze machines om op grote schaal kweekvlees te produceren. Voor
de steeds verdergaande automatisering en robotisering in deze wereld
hoeft een mbo’er niet bang te zijn. Integendeel: dit biedt juist veel kansen, want al die robots moeten in elkaar gezet en onderhouden worden.
Spannende, nieuwe technieken, waarbij je de werking van de robots tot in
de puntjes moet kennen. En als je bijvoorbeeld in de procesindustrie aan
de slag gaat, heb je tegenwoordig – juist door die automatisering – veel
uitdagender en spannender werk. Je bent niet meer verantwoordelijk
voor één machine, maar kunt op complete installaties worden ingezet. Op
de volgende pagina’s geven we voorbeelden van beroepen op mbo-niveau
binnen deze wereld van techniek. En geven we het woord aan jonge technici die inspireren met hun verhalen.

Kansen voor hbo’ers
Ook met hbo-niveau kun je in deze wereld volop terecht. Denk aan de
geavanceerde en geautomatiseerde processen bij de grote voedselproducenten, waarvan het beheren steeds complexer wordt en waarvoor
flexibiliteit en het vermogen abstract te denken belangrijke voorwaarden
zijn: een uitdaging voor procestechnologen. Omdat veel voedselproducenten op internationaal niveau werken, zijn er volop mogelijkheden
om over de grens aan de slag te gaan en door te groeien. Dat kan in
technische functies, bijvoorbeeld als engineer, ontwerper of technisch
specialist, maar ook in meer leidinggevende functies als accountmanager of bedrijfsleider. En wat te denken van de uitdaging om miljarden monden op de wereld te voeden tegen zo laag mogelijke kosten en
ook nog eens met zo min mogelijk milieuschade? Ook daar zijn in deze
wereld volop technische mensen op hbo-niveau voor nodig. Op kleinere
schaal kun je denken aan het steeds verder verbeteren en preciseren van
3D-voedselprinttechnieken of vernieuwingen op het gebied van fitnessapparatuur bedenken. Allemaal spannende innovaties waar je een bijdrage
aan kunt leveren.
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Allround lasser fitnessapparaten

Abel is 19 jaar en werkt als allround lasser bij een bedrijf dat
fitnessapparaten maakt voor sportscholen en hotels. Hij rondde vorig
jaar zijn mbo-opleiding op niveau 3 af en vulde zijn diploma aan met
certificaten voor specifieke lastechnieken. Het bedrijf waar hij werkt staat
bekend om zijn hoge kwaliteit en daar is Abel best trots op. ‘Ik ben zelf
vaak in de sportschool te vinden en weet dat het nogal uitmaakt of je je
workout met goede apparaten kunt doen. Daarom heb ik zelf dit bedrijf
benaderd toen ik een leerwerkplek zocht. Als lasser heb ik belangrijk
werk: zonder mij valt het apparaat gewoon uit elkaar.’

Zonder Abel valt
een fitnessapparaat
gewoon uit elkaar

ALLROUND LASSER V/M
Opleiding: Allround lasser en/of Allround
constructiewerker (niveau 3)
Beroepsrichting: Metaalbewerken

Als allround lasser last Abel producten die een veiligheidscertificaat
krijgen: een fitnessapparaat mag tijdens het gebruik niet ineens een
onderdeel verliezen. Op de werkplaats houdt Abel ook in de gaten of zijn
collega’s veilig werken. Als hij aan een project begint, overlegt hij eerst
met zijn leidinggevende over de beste aanpak. Soms werkt hij ook in een
team, waarbij iedere collega een bepaald onderdeel op zich neemt. Dat
betekent dat Abel goed moet kunnen communiceren en ook met het oog
op de veiligheid is het belangrijk dat hij goed duidelijk kan maken wat hij
bedoelt. Zodra begint met lassen, is hij honderd procent geconcentreerd
en nauwkeurig bezig: netjes werken is zijn handelsmerk.
Het mooie aan zijn baan? Dat Abel zijn kwaliteiten als lasser kan
combineren met zijn grote hobby: sport. Omdat hij pas net aan het werk
is bij dit bedrijf, kijkt hij nog niet echt verder. Hij las laatst iets over een
bedrijf dat sportprotheses maakt voor topsporters met een handicap. Dat
lijkt hem ook wel mooi. Maar eerst wil hij nog veel beter worden in lassen
en een echte ‘lasspecialist’ worden.

Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Constructiewerker; Basislasser;
Plaatwerker
Kenmerken van dit beroep: in de werkplaats
werken, aan één project werken, zelfstandig
werken
Benodigde competenties: nauwkeurig,
communicatieve vaardigheden, concentratie,
signalerend vermogen, zelfstandig
Waar kun je deze opleiding volgen? Kijk op
www.mbostad.nl/beroepen/allround-lasser
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Carrosseriebouwer koelwagens

Anouk is 21 en werkt als carrosseriebouwer bij een groot bedrijf dat
koelwagens maakt voor het vervoer van allerlei voedingsmiddelen.
Daarvoor volgde ze een mbo-opleiding op niveau 2 in een bbl-traject.
Anouk kan als carrosseriebouwer haar creativiteit combineren met haar
passie voor grote vrachtwagens. Het mooie van haar werk? Dat ‘haar’
koelwagens door heel Nederland supermarkten bevoorraden. ‘Een
goede koelwagen houdt eten en drinken vers. Dat geeft mij een mooie
uitdaging!’
Als carrosseriebouwer werkt Anouk samen met haar collega’s aan
de bouw en reparatie van koelwagens. Ze lijmt, last en schroeft
carrosseriedelen aan elkaar en bouwt de koelinstallaties in – en werkt
daarbij met verschillende gereedschappen en materialen. Sommige
werkzaamheden voert Anouk zelfstandig uit, waarbij ze altijd even kan
overleggen met haar leidinggevende of meer ervaren collega’s. Altijd
met oog voor de veiligheid in de werkplaats en milieubewust werken,
bijvoorbeeld door zuinig om te gaan met materialen.
Op den duur zal Anouk steeds zelfstandiger kunnen werken en
jongere medewerkers begeleiden op de werkvloer. Het werken aan
vervoermiddelen speciaal voor de voedingsindustrie vindt ze erg
interessant. Ze zou bijvoorbeeld ook carrosserieën kunnen bouwen
voor melkwagens, graanvervoerders of zelfs een ijscowagen.

De koelwagens van
Anouk bevoorraden
supermarkten door
heel Nederland

CARROSSERIEBOUWER V/M
Opleiding: Carrosseriebouwer (niveau 2)
Beroepsrichting: Carrosseriebouwer
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 3: (Eerste) Carrosseriebouwer
Kenmerken van dit beroep: in de werkplaats
werken, veelzijdig, werken in een team
Benodigde competenties: communicatieve
vaardigheden, samenwerken, creatief, veilig
werken, verantwoordelijkheidsgevoel
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
carrosseriebouwer
20

Zelfstandig monteur
agrotechniek
Marijke is 29 en zelfstandig monteur agrotechniek. Ze volgde de mboopleiding ‘allround monteur mobiele werktuigen’ op niveau 3 en wist
eigenlijk altijd al dat ze voor zichzelf wilde beginnen. Agrarische bedrijven
schakelen Marijke nu in voor het onderhoud van en de reparaties aan
landbouwwerktuigen. Denk aan tractors, maaimachines, zaaiapparaten,
mestvoertuigen en ploegen. Marijke groeide op op de boerderij en kent
veel ondernemers in de buurt. ‘Ze weten mij goed te vinden en weten dat
ik begrijp dat het grootste belang is dat hun bedrijf door kan draaien. Ik
vind het geweldig om ervoor te zorgen dat ze hun landbouwvoertuigen
daarin optimaal in kunnen zetten.’

Voor Marijke heeft
geen enkel apparaat
een geheim

MONTEUR AGROTECHNIEK V/M
Opleiding: Allround monteur mobiele
werktuigen (niveau 3)
Beroepsrichting: Mobiele werktuigen

Het werk van Marijke is grotendeels op locatie: ze heeft een afspraak voor
onderhoud of gaat op pad voor de reparatie van een machine. Ook vragen
veel klanten haar om aanpassingen aan machines, precies passend bij
het land en het specifieke werk. Voordat ze begint aan een klus, luistert
ze eerst goed naar de vraag of het probleem van haar klant. Haar werk
vraagt om concentratie en zorgvuldigheid: als ze een werktuig uit elkaar
haalt, moet het weer precies goed in elkaar worden gezet. Als zelfstandig
ondernemer besteedt Marijke na de bezoeken aan haar klanten tijd
aan de administratie. Ook onderhoudt ze contact met leveranciers van
landbouwmachines en volgt ze cursussen, zodat ze altijd op de hoogte is
van de laatste ontwikkelingen en nieuwe apparaten.
Marijke heeft haar droombaan gevonden: zelfstandig en verantwoordelijk
werk waarvoor ze veel buiten is en contact heeft met klanten. Misschien
wil ze over een paar jaar wel groeien en ook medewerkers aannemen.
Dan zal haar werk meer bestaan uit leidinggeven en aansturen. Maar het
onderhouden van contact met klanten blijft ook dan belangrijk.

Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Monteur mobiele werktuigen
• Niveau 4: Technicus landbouwmechanisatie
Kenmerken van dit beroep: buiten / op
locatie werken, contact met klanten,
zelfstandigheid
Benodigde competenties: klantgericht,
communicatieve vaardigheden, zorgvuldig,
concentratie, verantwoordelijkheidsgevoel
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
allround-monteur-mobiele-werktuigen
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Allround technicus
voedselwerkingsinstallaties
Onur is 28 en werkt sinds vier jaar bij een bedrijf dat installaties voor
voedselverwerking aanlegt en onderhoudt. Hij is allround technicus en
gespecialiseerd in alle installaties die nodig zijn bij het verwerken van
melk tot zuivelproducten die in de supermarkt te koop zijn. Onur volgde
de mbo-opleiding ‘servicemonteur installatietechniek’ en specialiseerde
zich tijdens zijn stage in voedselverwerking. ‘Ik beheer en onderhoud de
installaties die worden gebruikt in de melkfabriek. Belangrijk werk: als
er iets misgaat en de melk bijvoorbeeld te warm wordt, kan het niet meer
verkocht worden. Werken aan goede en gezonde zuivelproducten vind ik
mooi.’
In de zuivelfabrieken waar Onur komt, wordt de melk van boerderijen
aangevoerd en in grote tanks overgepompt. Na de sterilisatie en
pasteurisatie – via een ingewikkeld systeem van leidingen en buizen
– volgt de verwerking tot onder andere halfvolle melk, yoghurt,
vruchtenkwark of zuiveldrank. Om dit proces in goede banen te leiden
zijn er allerlei installaties nodig met heel precieze instellingen. Dat is
het werk van Onur. Als het nodig is, kan hij ook reparaties uitvoeren.
Onur heeft een dienstverlenende houding en is creatief in het vinden van
oplossingen. Hij overlegt met de mensen die de machines bedienen en
de kwaliteitscontroleurs, die precies weten aan welke voorwaarden de
installaties moeten voldoen. Zijn kennis over de specifieke installaties
houdt Onur op peil door het volgen van cursussen.

De melk in je glas.
Mede mogelijk
gemaakt door techniek.

ALLROUND TECHNICUS V/M
Opleiding: Servicemonteur

Onur heeft veel kennis opgedaan over voedselveiligheid en kan dus ook
heel goed aan de slag met andere installaties in de voedselverwerking.
Hij kan installaties aanleggen en onderhouden voor bijvoorbeeld een
frisdrankfabrikant of een soepfabriek.

installatietechniek (niveau 3)
Beroepsrichting: Service apparatuur en
installaties
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Onderhoudsmonteur
installatietechniek
• Niveau 4: Servicetechnicus
installatietechniek
Kenmerken van dit beroep: binnen en buiten
werken, verantwoordelijkheid, werken in een
team
Benodigde competenties: kwaliteitsbewust,
communicatieve vaardigheden, nauwkeurig,
Waar kun je deze opleiding volgen? Kijk op
www.mbostad.nl/beroepen/technicusservice-en-onderhoud-werktuigbouw
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Menselijk Lichaam

De 7 werelden van techniek
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De wereld

We zijn allemaal zuinig op ons lichaam. We willen een lang leven,
en dan ook nog het liefst in goede gezondheid. Het lichaam kan
dankzij allerlei knappe medische uitvindingen tegenwoordig veel
ouder worden dan generaties geleden en deze ontwikkeling zal
zich de komende tijd nog verder voortzetten. Dat kan bijvoorbeeld
dankzij slimme robots die helpen bij een operatie in een ziekenhuis of dankzij 3D-printers die met de grootste precisie een nieuw
weefsel of misschien zelfs wel een compleet orgaan printen.

Trends & thema’s
De bevolking vergrijst in toenemende mate. Er zullen steeds meer
65-plussers zijn op steeds minder werkenden: van zo’n 3 miljoen nu tot
4,7 miljoen in 2060. Het aantal 80-plussers zal in diezelfde periode waarschijnlijk zelfs bijna verdriedubbelen. Mensen worden bovendien gemiddeld steeds ouder door betere gezondheidszorg en ze blijven langer fit. In
2060 zal de gemiddelde levensverwachting met zo’n 7 jaar zijn gestegen,
tot 79,9 jaar voor mannen en 83,3 jaar voor vrouwen, zo verwacht het CBS.
Ouderen blijven ook langer thuis wonen, waarbij ze uiteraard wel in toenemende mate hulp nodig hebben. Ze worden minder mobiel en hebben
specifieke zorg en aanpassingen aan hun woning nodig. Ouderen hebben
daarvoor wel steeds meer geld ter beschikking, dus ze kunnen zich ook
makkelijker dergelijke aanpassingen en zorg veroorloven. Automatische
verlichting bijvoorbeeld, een inloopdouche met thermostaatkraan of een
app om de gordijnen te openen als je gewoon met een tablet op de bank zit.
Er zijn de laatste jaren geweldige medische uitvindingen gedaan. Het is
bijvoorbeeld al mogelijk om met een 3D-printer nieuw beenmerg, bot of
huid te produceren en wie weet rolt er over niet al te lange tijd ook wel een
nieuwe nier of ander orgaan uit de printer! Orgaandonatie zal daardoor
in de toekomst misschien overbodig zijn en medicijnen kunnen zo veel
beter worden getest. Ook voor het maken van protheses gaat er door de
3D-printtechniek een heel nieuwe wereld open. Deze kunnen zo veel beter
en goedkoper worden geproduceerd. Mensen met een dwarslaesie kunnen
in de toekomst wellicht weer lopen door medische doorbraken als een
implantaat dat elektrische impulsen afgeeft of een ‘robotpak’ dat wordt
aangestuurd door elektronica. Er is ook al een robothandschoen ontwikkeld die met behulp van camera’s en sensoren blinden weer helpt te ‘zien’.
Kortom: allemaal enorm knappe technische ontwikkelingen die het leven
van ouderen, zieken of mensen met een handicap flink kunnen verlichten.
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Jouw wereld?
Jongeren zijn nog jong en fit, maar soms kunnen ze wel iets extra’s
gebruiken. Pubers hebben bijvoorbeeld behoefte aan meer calcium,
ijzer en soms – als ze niet veel buiten komen – extra vitamine D. Gezond
en gevarieerd eten is belangrijk, maar het is een hele klus om van alles
voldoende vitaminen en mineralen binnen te krijgen. Multivitaminen zijn
dan een goede aanvulling. Er gaat een hele wereld schuil achter die potjes
met tabletten die je dagelijks inneemt: een geavanceerde productielijn met
hi-tech apparatuur die natuurlijk heel nauwkeurig moet zijn afgesteld om
van alle ingrediënten precies de juiste hoeveelheid toe te voegen in jouw
vitaminetabletten.
Alle jongeren komen wel eens bij een tandarts of orthodontist, waar ze
allerlei precieze techniek tegenkomen. Denk aan complete units met
diverse instrumenten als boren, spuiten en een uv-lamp of apparatuur
om beugels te maken. Zo’n behandelunit is vaak een knap staaltje techniek, waar water, lucht en elektra allemaal op aangesloten zijn en die
soms zelfs met touchscreen te bedienen is. Binnen de orthodontie zijn er
ook allerlei nieuwe ontwikkelingen, waardoor het dragen van een beugel
steeds comfortabeler wordt en steeds minder opvalt. Zo zijn er compleet
onzichtbare beugels waarbij de slotjes en draad aan de achterkant van de
tanden zit. Een heel precies werkje om die te maken!

Werken in deze wereld
In deze wereld help je mee om het lichaam van vele mensen gezond te
maken en te houden. Bijvoorbeeld door het maken en onderhouden van
machines voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Of door robots te
maken en af te stellen die kunnen helpen bij operaties of het verzorgen
van zieken. Hoe dan ook: heel verantwoordelijk werk, soms zelfs van
levensbelang. Uitdagend werk voor jezelf is het ook, want je kunt werken
aan de allernieuwste medische innovaties. Je werkt bij een ziekenhuis of
farmaceutisch bedrijf, of bij een bedrijf dat apparatuur maakt, installeert
en onderhoudt voor tandartsen, huisartsen, ziekenhuizen of verpleeginstellingen, van MRI-scanner tot tandartsboor. Nederland staat bekend
om zijn innovaties in de gezondheidszorg, waardoor er volop banen zijn bij
bedrijven als Philips Healthcare.
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Kansen voor mbo’ers
Met een technische mbo-opleiding heb je volop mogelijkheden om een
mooie carrière te maken in deze wereld, waarbij je jezelf steeds verder
kunt ontwikkelen of specialiseren. Zo kun je bijvoorbeeld als installateur
bij oudere mensen thuis voorzieningen aanleggen die hun dagelijks leven
iets kunnen vergemakkelijken. Een mooi vakgebied om als zelfstandig
ondernemer in te werken. Eigen baas en tegelijkertijd mensen helpen:
een perfecte combinatie! Op de volgende pagina’s geven we voorbeelden
van beroepen op mbo-niveau binnen deze wereld van techniek. En geven
we het woord aan jonge technici die inspireren met hun verhalen.

Kansen voor hbo’ers
Op hbo-niveau zijn er uitdagende banen in onder andere de farmaceutische industrie. Denk aan procestechnoloog, waarbij je verantwoordelijk
bent voor het zo optimaal mogelijk inrichten van de productielijn voor
medicijnen. Je zorgt voor een efficiënte en maximale productie én dat
de kwaliteit en veiligheid gewaarborgd zijn. Je bent dus verantwoordelijk voor allerlei facetten binnen het productieproces en moet een goed
overzicht hebben over het gehele proces. Ook voor 3D-designers of
robot-engineers liggen hier mooie kansen om misschien wel baanbrekende bijdragen te leveren aan de medische wereld. Bijvoorbeeld om
met behulp van uiterst nauwkeurige techniek een prothese of robothandschoen precies op maat te maken. Het is werk dat je beslist flink wat
aanzien oplevert. Fantastisch toch, als je met jouw bijdrage zorgt voor
medische doorbraken, misschien zelfs wel internationaal!
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Verspaningstechnoloog
onderdelen MRI-scanner

Jorine is 24 jaar en werkt bij een internationaal werkend bedrijf
dat onderdelen voor MRI-scanners in ziekenhuizen maakt. Als
verspaningstechnoloog werkt ze aan de kleinste metalen onderdelen van
de MRI-scanners. Om dit werk te kunnen doen, volgde ze de opleiding
‘research instrumentenmaker’ op mbo-niveau 4. Hoe ze daarbij kwam?
Toen Jorine op haar 16e zelf een tijdje in het ziekenhuis lag, raakte ze
gefascineerd door de apparaten die ze daar zag. ‘Zulke geavanceerde
machines, die artsen helpen bij de diagnose. Ik vroeg me af hoe die
gemaakt worden en zo raakte ik geïnteresseerd in de techniek. Juist de
rol die medische apparaten spelen in de zorg vind ik boeiend en ik vind
het mooi dat ik daar met mijn werk aan bijdraag.’

Als verspaningstechnoloog
kan Jorine meewerken
aan allerlei medische
apparaten en instrumenten

VERSPANINGSTECHNOLOOG V/M
Opleiding: Research instrumentenmaker
(niveau 4)
Beroepsrichting: Fijnmechanische techniek

Het werk van Jorine is heel precies en nauwkeurig. Omdat de onderdelen
samen één MRI-scanner moeten worden, is overzicht op het totaal
enorm belangrijk. Vanachter de computer programmeert ze de machine
die verspaant: het bewerken van metaal tot kleine onderdelen, die tot
op de duizendste millimeter op maat zijn gemaakt. Ze overlegt met de
tekenaar over het gewenste eindresultaat en werkt dan zelfstandig aan
het product. Dat is geconcentreerd werk waarbij ze ook de veiligheid in de
gaten moet houden. Als ze een fout of afwijking opspoort, overlegt ze met
haar leidinggevende over de oplossing.
Als verspaningstechnoloog kan Jorine meewerken aan allerlei medische
apparaten en instrumenten: van de tandartsboor tot een microscoop
voor bloedonderzoek. Het zou dus best kunnen dat ze over paar jaar een
overstap maakt naar zo’n bedrijf.

Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Verspaner
• Niveau 3: Fijnmechanisch verspaner;
Allround verspaner
Kenmerken van dit beroep: met de computer
en met machines werken, aan één project
tegelijk werken, werken in een team
Benodigde competenties: nauwkeurig,
communicatieve vaardigheden, veilig werken,
zelfstandig, creatief
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
researchinstrumentmaker
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Technisch specialist zorgdomotica

Brian is 20 en is na afronding van zijn mbo-opleiding Servicemonteur
installatietechniek (niveau 3) net begonnen als technisch specialist
zorgdomotica bij een zorginstelling. Hij installeert, onderhoudt en
repareert technische toepassingen die bedoeld zijn om het mensen in het
verzorgingshuis en in aanleunwoningen gemakkelijker te maken. Brian
vindt het leuk om zo oudere mensen te kunnen helpen én tegelijkertijd
met de nieuwste technische snufjes bezig te zijn. ‘Dankzij de systemen
waaraan ik werk, zijn mensen langer zelfstandig en wonen ze prettiger.
Dat is heel motiverend.’
Brian werkt op de afdeling facilitaire dienstverlening van een instelling
voor ouderenzorg met vier vestigingen. De woningen van de cliënten
zijn uitgerust met allerlei slimme systemen, die bijvoorbeeld een alarm
afgeven als iemand valt, medische apparatuur uitvalt of er een tijd geen
beweging is waargenomen. Maar Brians systemen zorgen ook voor meer
comfort en gemak: bewoners kunnen met één apparaat de verwarming,
zonwering en verlichting – maar ook de televisie – bedienen en helemaal
naar wens instellen. Om te zorgen dat alles goed blijft werken, voert
Brian vaak controles en reparaties uit. Hij komt dan bij oudere, soms
zieke, mensen over de vloer, dus zijn communicatieve vaardigheden
en dienstverlenende houding komen daar goed bij van pas. Brain volgt
regelmatig cursussen om zijn kennis over de laatste innovaties op peil te
houden.

Dankzij Brian wonen
mensen prettiger en
langer zelfstandig

TECHNISCH SPECIALIST ZORGDOMOTICA
V/M
Opleiding: Servicemonteur
installatietechniek (niveau 3)
Beroepsrichting: Service apparatuur en

Bij de zorginstelling valt voor Brian nog genoeg te leren en het contact
met de cliënten geeft hem veel voldoening. Hij zou als technisch
specialist ook ergens anders in de zorg aan de slag kunnen, bijvoorbeeld
in een ziekenhuis, een verpleeghuis of een revalidatiekliniek. Domotica
kom je op steeds meer plekken tegen, dus Brian zou ook voor een
woningcorporatie of een bouw- of installatiebedrijf kunnen gaan werken.

installaties
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Onderhoudsmonteur
installatietechniek
• Niveau 4: Servicetechnicus
installatietechniek
Kenmerken van dit beroep: op locatie
werken, contact met klanten, werken met
nieuwe, slimme systemen
Benodigde competenties: communicatieve
vaardigheden, verantwoordelijkheidsgevoel,
klantvriendelijk, flexibel, zelfstandig
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
service-en-onderhoudstechniek
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Technisch specialist ambulances

Dit is Gideon. Hij is 22, heeft de mbo-opleiding eerste autotechnicus
(niveau 3) op zak en werkt sinds twee jaar als technisch specialist
ambulances bij een gespecialiseerd bedrijf. Hij is verantwoordelijk voor
het onderhoud van en (kleine) reparaties aan de ambulances. Gideon
had niet gedacht iets in de zorg te gaan doen, maar deze baan is hem
op het lijf geschreven. ‘Het is belangrijk werk, waar ik mijn kennis over
autotechniek in kwijt kan en tegelijkertijd meewerk aan het redden van
levens.’

Gideon zorgt dat de
ambulances 24 uur
per dag klaar staan
om uit te rukken

TECHNISCH SPECIALIST AMBULANCES V/M
Opleiding: Eerste autotechnicus (niveau 3)*
Beroepsrichting: Autotechniek

Gideon moet paraat staan om storingen of defecten aan de ambulances
te verhelpen. Hij werkt meestal in de werkplaats maar gaat soms ook
op pad naar de ambulancecentrale. Hij zorgt ervoor dat de ambulances
24 uur per dag klaar staan om uit te rukken: hij controleert regelmatig
oliepeil, bandenspanning en motorprestaties. In de garage voeren
Gideon en zijn collega’s reparaties uit aan bijvoorbeeld de motor of
het besturingssysteem. Alles wat hij doet, houdt hij nauwkeurig bij
in een systeem zodat collega’s het later kunnen terugvinden. Voor
ingewikkeldere reparaties overlegt Gideon met de chef van de werkplaats
en hij werkt soms ook samen met andere technici, bijvoorbeeld voor
het onderhoud aan de medische apparatuur in de ambulance. Uiteraard
staan veiligheid en nauwkeurigheid altijd voorop in het werk van Gideon.
Voor Gideon is er nog genoeg te leren bij dit bedrijf. Hij kan zich nog
ontwikkelen tot werkplaatsmanager en zo nog meer in contact staan met
de klant.

Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Autotechnicus
• Niveau 4: Technisch specialist
personenauto’s
Kenmerken van dit beroep: in de werkplaats
werken, contact met klanten, werken in een
team
Benodigde competenties: zorgvuldig,
communicatieve vaardigheden, veilig werken,
klantvriendelijk, flexibel
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
eerste-autotechnicus
* Let op: deze opleiding biedt op korte
termijn (<5 jaar) weinig kans op werk.
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Procesoperator bij een
farmaceutisch bedrijf
Nathalie (23) werkt als procesoperator bij een farmaceutisch bedrijf.
Na haar mbo-opleiding Allround operationeel technicus (niveau 4) kon
ze hier direct aan de slag en ze werkt er inmiddels ruim twee jaar. Als
procesoperator is ze verantwoordelijk voor alle processen bij het maken
van geneesmiddelen. Geconcentreerd en tegelijkertijd heel afwisselend
werk: Nathalie werkt vanuit de controlekamer, in de ‘cleanroom’ en
aan de productielijn. Nathalie vindt het mooi dat ze op deze manier kan
helpen mensen gezonder te maken. ‘De combinatie zorg, chemie en
techniek vind ik geweldig. Ik leer elke dag nieuwe dingen en verveel me
nooit.’
Voor Nathalie is geen werkdag hetzelfde. Het werk in de
medicijnenproductie gaat dag en nacht door, dus ze werkt in
ploegendiensten. Met een team zorgt Nathalie voor het verwerken
van grondstoffen en bedient, controleert en regelt ze de machines van
de productielijn. Als het nodig is, lost ze kleine storingen op of bouwt
ze een productielijn om bij de wisseling van producten. Ook voert ze
kwaliteitscontroles uit en doet ze suggesties als ze denkt dat iets beter
kan. In Nathalies werk is het heel belangrijk dat ze werkt volgens
procedures voor kwaliteit, hygiëne en veiligheid.
Over een paar jaar kan Nathalie doorgroeien naar een leidinggevende
functie en zich bijvoorbeeld ontwikkelen tot productieleider. Met haar
kennis over geneesmiddelen kan ze ook aan de slag in een laboratorium
of ziekenhuis. Of bij een bedrijf dat speciale voedingsmiddelen
produceert.

De combinatie zorg,
chemie en techniek
vind ik geweldig

PROCESOPERATOR V/M
Opleiding: Allround operationeel technicus
(niveau 4)
Beroepsrichting: Operationele techniek
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Medewerker operationele
techniek
• Niveau 3: Operationeel technicus
Kenmerken van dit beroep: een proces
overzien en beheersen afwisseling, in een
team werken
Benodigde competenties: analytisch
vermogen, kwaliteitsbewustzijn,
oplossingsgericht, communicatieve
vaardigheden, samenwerken
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
allround-operationeel-technicus
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Transport & Ruimte

De 7 werelden van techniek
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De wereld

Alles draait in deze wereld om mobiliteit, oftewel om het verplaatsen van onszelf of van goederen van A naar B. Stappen we op een
elektrische fiets of auto of laten we ons toch liever in een zelfbesturende auto naar de plek van bestemming brengen? En hoe
zorgt een transportbedrijf dat enorme hoeveelheden goederen op
de juiste tijd op de juiste plek aankomen? Of hoe bestelbusjes (of
drones!) online bestelde pakketjes bij ons thuis afleveren? Daar zit
een hele wereld van indrukwekkende techniek achter. En wat te
denken van het onderhoud van vliegtuigen. In deze wereld kan je
werk overal op aarde terechtkomen. Of misschien zelfs wel in de
ruimte, als je meewerkt aan het bouwen van ruimtevaartuigen!

Trends & thema’s
Een van de trends in de mobiliteitswereld is de elektrische auto, die we
de komende jaren steeds meer zullen zien. Met een volledig elektrisch
opgeladen auto kun je in Nederland een aardig eind komen: tot wel 170
kilometer. Voor langere afstanden is er de hybride auto, die naast stroom
op een zuinige benzine- of dieselmotor rijdt. De CO2-uitstoot wordt zo
tot wel 40 procent verminderd. Duurzaamheid is sowieso een hot issue
in deze wereld. Er wordt kritisch gekeken naar uitstoot en emissienormen en dankzij het Volkswagen-schandaal heeft de autobranche nu zelfs
een ‘woord van het jaar’ op haar naam staan: sjoemelsoftware, oftewel
software om de testresultaten van een apparaat positief te beïnvloeden,
bijvoorbeeld op het gebied van CO2-uitstoot.
In het verlengde van de elektrische auto zullen er steeds meer oplaadpunten verschijnen. Deze laadpalen moeten ook allemaal geïnstalleerd
en onderhouden worden, bij mensen thuis of bijvoorbeeld bij bedrijven
of tankstations. Daarnaast heeft de nieuwe generatie auto’s – ook de
niet-elektrische – allerlei technische snufjes zoals natuurlijk een ingebouwd navigatiesysteem, parkeersensoren of apps om files te vermijden
of snel een parkeerplaats te vinden.
Techbedrijven als Google en diverse autofabrikanten zijn er al volop mee
aan het experimenteren: de zelfbesturende auto. Daarmee kunnen we
straks onderweg andere dingen doen zoals de krant lezen, social media
bijwerken of misschien wel een dutje doen. Na de rit parkeren de auto’s
zichzelf. Dit principe zal ook in de bedrijfsautobranche terug te zien zijn,
bijvoorbeeld bij pakketdiensten, waardoor pakjes in de toekomst niet
meer door reguliere bestelbusjes bezorgd zullen worden, maar door
zelfbesturende busjes. Of misschien zelfs door drones. Hoe dan ook zal
het online shopppen nog verder groeien, met als gevolg daarvan ook de
bezorgdiensten.
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Bedrijven in het goederentransport willen de gemiddelde kostprijs per
kilometer steeds verder terugdringen, waarvoor allerlei maatregelen
mogelijk zijn. Bijvoorbeeld brandstofbesparing door gebruik te maken van
elektrisch vervoer of zonnepanelen op het dak die koelinstallaties of airco
van energie voorzien. Voor carrosseriebouwers is het ook een uitdaging
om vrachtwagens meer aerodynamisch te maken en om de beschikbare
laadruimte beter te benutten door bijvoorbeeld dubbele vloeren.
Er is volop ruimte voor innovatie in deze wereld, waarbij niet zelden het
streven naar een duurzamer, milieuvriendelijker alternatief de drijfveer
is. Zoals bij een variant op de aloude scheepsschroef die flink op energie
bespaart en veel minder schadelijke stoffen uitstoot. Voor de techniek van
deze alternatieve scheepsschroef hebben de uitvinders goed afgekeken
bij de natuur (biomimicry): deze is geïnspireerd op hoe vissen zich voortbewegen. De voortstuwingsvleugel is bovendien een stuk stiller, wat het
comfort op de boot verhoogt.
Door de toenemende vergrijzing is de elektrische fiets een enorm groeiende markt. Een fiets is daarmee een steeds complexer vervoermiddel
geworden, waar geavanceerde elektronica en gadgets onderdeel van uitmaken. Ook op de autobranche heeft de vergrijzing een positieve invloed.
Meer ouderen dan ooit hebben een rijbewijs, ze zijn welvarender, en
omdat ze langer thuis blijven wonen willen ze ook de vrijheid om te gaan
en staan waar ze willen.

Jouw wereld?
Waar jongeren die 16 werden er vroeger veelal van droomden om eindelijk een brommer te kunnen aanschaffen, is de populariteit hiervan de
laatste jaren drastisch afgenomen. Nu kiezen jongeren veel vaker voor
een snorfiets of snorscooter. De maximale snelheid is lager dan die van
een bromfiets (25 km/uur) en er geldt (nog) geen helmplicht voor een
snorfiets of snorscooter. Er zijn echter ook veel jongeren die helemaal
afzien van een brommer of snorfiets omdat ze tegenwoordig al op jongere
leeftijd (17 jaar) een autorijbewijs kunnen halen en dan onder begeleiding
mogen rijden. Het autobezit neemt in het algemeen onder jongeren overigens wel af, onder meer omdat de aanschaf voor velen tegenwoordig te
duur is, maar ook door ontwikkelingen als verstedelijking.
Jongeren maken vaak gebruik van het openbaar vervoer, of dit nu is om
naar school of werk te reizen of in hun vrije tijd. De laatste jaren is er veel
veranderd in het ov, vooral als gevolg van de invoering van de ov-chipkaart. Dit heeft allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen met zich
meegebracht, zoals de toegangspoortjes die al op veel stations te vinden
zijn en de in- en uitcheckpalen op stations en in treinen en bussen.

Werken in deze wereld
Als je in deze wereld gaat werken, lever je een bijdrage aan de mobiliteit
van mensen of goederen. Bijvoorbeeld door aan de slag te gaan bij bedrijven die voertuigen, machines of onderdelen daarvan maken, onderhouden en repareren. Je zorgt ervoor dat dit op een gemakkelijke, veilige en
snelle manier gebeurt. Deze wereld is volop in ontwikkeling, met nieuwe
trends als de zelfrijdende auto en diverse technische snufjes in auto’s.
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Dit betekent dat er veel nieuwe uitdagingen en nieuwe banen ontstaan en
er ook veel kansen zijn om door te groeien. Misschien wel internationaal,
want Nederland is niet voor niks een belangrijk exportland en we hebben
grote internationale transporthavens zoals Rotterdam en Schiphol.

Kansen voor mbo’ers
Mbo’ers kunnen terechtkomen in uiteenlopende functies. Dat varieert
van bekende functies als lasser en autoschademonteur tot nieuwe banen
waarbij je de techniek van nieuwe vervoermiddelen zoals de elektrische
auto tot in de puntjes moet kunnen doorgronden. Die wordt steeds populairder, waardoor er meer mensen nodig zijn met een elektrotechnische
achtergrond om deze voertuigen te kunnen maken, onderhouden en
repareren. En door alle nieuwe technische snufjes en gadgets in diverse
vervoermiddelen én de nieuwe zelfrijdende auto’s wordt van technici
steeds vaker een nieuw soort kennis vereist: om kunnen gaan met specifieke software en nieuwe vernuftige elektronica. In werkplaatsen zullen
steeds meer van dit soort technisch specialisten nodig zijn. Op de volgende pagina’s geven we voorbeelden van beroepen op mbo-niveau binnen deze wereld van techniek. En geven we het woord aan jonge technici
die inspireren met hun verhalen.

Kansen voor hbo’ers
Ook voor hbo-technici zal het werkveld in deze wereld steeds meer
opschuiven richting elektrotechniek vanwege de opkomst van de elektrische auto. Kennis van communicatiesystemen en software-applicaties in
voertuigen wordt steeds meer gewild. Je kunt ook aan de slag als civiel
technicus om verkeersstromen in goede banen te leiden of als werktuigbouwkundige om nieuwe, duurzamere aandrijfsystemen te bedenken,
zoals het voorbeeld van de voorstuwingsvleugel in de scheepvaart. In de
mobiliteitsbranches liggen nog meer uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe zuinigere motoren
met minder uitstoot. Kennis van nieuwe technieken en strengere milieueisen is steeds vaker gewenst, evenals een klantgerichte houding.
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Autoschadetechnicus
vrachtwagens

Youp is 29 en heeft een eigen schadebedrijf voor vrachtwagens. Hij volgde
een mbo-opleiding ‘autoschadetechnicus’ op niveau 3, en specialiseerde
zich tijdens zijn praktijkperiode in vrachtwagens. Na het halen van zijn
diploma kreeg Youp de kans om stap-voor-stap het bedrijf van zijn baas
over te nemen. Sinds dit jaar is hij de eigenaar en stuurt hij een team van
vijf mensen aan. Youp vindt het mooi om andere ondernemers te helpen:
‘In de wereld van vervoer en logistiek geldt: tijd is geld. Dankzij ons werk
kan een bedrijf erop rekenen dat de trucks snel gerepareerd worden en
goed de weg op kunnen.’

Tijd is geld in de
wereld van vervoer
en logistiek

AUTOSCHADETECHNICUS V/M

Voordat Youp zelfstandig ondernemer werd, deed hij veel ervaring op
in de werkplaats. Dankzij die ervaring kan hij zijn werknemers goed
aansturen en ook bijspringen als het nodig is. Op de werkplaats voeren
ze allerlei werkzaamheden uit. Het begint met de diagnose: wat is de
schade en hoe kan die worden hersteld? Daarbij hoort ook een indicatie
van de tijd en kosten, die Youp bespreekt met de klant. De reparatie start
met het demonteren van de beschadigde delen. Dat is nauwkeurig werk,
want alles moet na de reparatie weer op dezelfde manier gemonteerd
worden. Na het herstellen van de schade, bouwt Youp de vrachtwagen
weer helemaal op en controleert hij de instellingen van de elektronische
systemen in de truck. Als de klant de vrachtwagen komt ophalen,
legt Youp duidelijk uit wat er is gedaan. In alles wat Youp doet, staat
veilig en netjes werken voorop en hij spreekt zijn collega’s daar ook op
aan. Op kantoor houdt hij de administratie bij en overlegt hij met de
werkplaatsmanager over de planning en de vragen van klanten.

Opleiding: Autoschadetechnicus (niveau 3)
Beroepsrichting: Autoschadehersteltechniek
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Autoschadehersteller
• Niveau 3: (Eerste) Autoschadehersteller
Kenmerken van dit beroep: in de werkplaats

Het bedrijf van Youp heeft nu vooral veel bedrijven in de buurt als klant.
Over een paar jaar, als hij meer ervaring heeft als ondernemer, zou hij het
bedrijf kunnen uitbreiden zodat ook grotere bedrijven hun trucks bij hem
kunnen brengen. Of misschien opent hij dan wel ergens anders in het
land een tweede vestiging.

werken, contact met klanten, werken in een
team
Benodigde competenties: analytisch
vermogen, nauwkeurig, communicatieve
vaardigheden, veilig werken, zelfstandig
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
eerste-autoschadetechnicus
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Allround lasser in de
scheepsbouw

Patricia is 22 jaar en ze werkt sinds twee jaar als allround lasser op een
grote scheepswerf. Ze volgde daarvoor de mbo-opleiding ‘Allround lasser’
op niveau 3. Ze bouwt mee aan grote, industriële schepen en dat vraagt
nauwkeurigheid en oog voor kwaliteit en veilig werken. Patricia was altijd
al geïnteresseerd in wereld van internationale bedrijven en logistiek.
‘Het idee dat een enorme tanker waar ík aan heb gewerkt de hele wereld
rondgaat, afmeert bij de grootste havens – dat vind ik machtig.’
Veel afwisseling. Veel buiten. Dat is het werk van Patricia. Ze werkt aan
reparaties maar ook aan de bouw van nieuwe schepen. Patricia past
steeds andere lastechnieken toe, afhankelijk van waar ze aan werkt. Om
nieuwe lastechnieken te kunnen toepassen, behaalt Patricia speciale
certificaten. Het is precies werk, dat vraagt om nauwkeurig én technisch
inzicht. Dat begint met het goed in- en afstellen van de machine en
gereedschappen. En als ze klaar is, controleert Patricia of haar werk
goed gelukt is. Als ze een probleem constateert, overlegt ze met haar
collega’s over de beste oplossing.
Patricia wil graag vooruit en droomt van een leidinggevende functie. Nu al
helpt ze jongere collega’s en stagiaires. Over een paar jaar ziet ze zichzelf
wel de leiding hebben over de werkplaats. En als ze niet kan doorgroeien
bij deze werf, kan ze altijd naar het buitenland.

De tankers waaraan
Patricia last gaan
de hele wereld over

ALLROUND LASSER V/M
Opleiding: Allround lasser (niveau 3)
Beroepsrichting: Metaalbewerken
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Constructiewerker; Basislasser;
Plaatwerker
Kenmerken van dit beroep: in de werkplaats
en buiten werken, afwisseling, werken in een
team
Benodigde competenties: nauwkeurig,
signalerend vermogen, veilig werken,
zelfstandig, creatief
Waar kun je deze opleiding volgen? Kijk op
www.mbostad.nl/beroepen/allround-lasser
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Allround monteur
grondverzetmachines
Sjoerd (24) werkt sinds drie jaar als allround monteur
grondverzetmachines bij een grote wegenbouwer. Hij volgde de mboopleiding ‘allround monteur mobiele werktuigen’ (niveau 3). Samen met
zijn collega’s werkt Sjoerd aan de aanleg en het onderhoud van wegen
in heel Nederland. ‘Ik ben altijd heel trots als ik onderweg een van onze
werklocaties tegenkom en onze machines zie staan. Daar heb ik aan
meegewerkt!’

Graafmachines,
laadbakken, grijpers,
walsen: Sjoerd houdt
ze allemaal in bedrijf

ALLROUND MONTEUR
GRONDVERZETMACHINES V/M

Als monteur is Sjoerd verantwoordelijk voor het onderhoud en
de reparaties aan de grote machines die worden gebruikt in de
wegenbouw: graafmachines, laadbakken, grijpers, walsen. Hij werkt
in een grote werkplaats, maar als het nodig is ook op locatie. Daarvoor
is flexibiliteit nodig: soms wordt Sjoerd plotseling weggeroepen voor
een spoedreparatie en loopt zijn dag dus heel anders dan verwacht.
Samenwerken en overleggen zijn belangrijk in zijn werk. Omdat zijn
collega’s in de uitvoering moeten kunnen rekenen op de machines, werkt
hij veilig en nauwkeurig. Bij een ingewikkelde reparatie is Sjoerd heel
geconcentreerd aan het werk. In overleg met de chef van de werkplaats
plant hij zijn werk zelf in en schakelt hij collega’s in als het nodig is.
Omdat hij geïnteresseerd is in alles wat met vervoer te maken heeft, blijft
Sjoerd voorlopig nog wel werken in de wegenbouw. Hij kan ook terecht bij
een leverancier en zich specialiseren in één bepaald merk machines of in
de haven met hijskranen gaan werken.

Opleiding: Allround monteur mobiele
werktuigen (niveau 3)
Beroepsrichting: Mobiele werktuigen
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Monteur mobiele werktuigen
• Niveau 4: Technicus (met bijvoorbeeld de
specialisatie) landbouwmechanisatie
Kenmerken van dit beroep: buiten / op
locatie werken, contact met klanten,
afwisseling
Benodigde competenties: communicatieve
vaardigheden, veilig werken, zelfstandig,
creatief, flexibel
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
allround-monteur-mobiele-werktuigen
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Operator productietechniek
vliegtuiginterieurs
Roxanne is 19 en werkt sinds kort bij een internationaal werkend
bedrijf dat interieurs voor vliegtuigen maakt. Ze werkt als operator
productietechniek bij de divisie die alle cateringonderdelen
produceert: van de onderdelen in de pantry tot de trolley waarmee het
cabinepersoneel maaltijden en drankjes rondbrengt. Van jongs af aan
heeft Roxanne al een fascinatie voor vliegtuigen. Met haar analytisch
vermogen en haar talent om processen te overzien, is zij helemaal op
haar plek in deze wereld. ‘Stewardess zijn is niks voor mij, maar ik draag
op mijn manier bij aan een prettige en comfortabele vlucht.’
Als operator werkt Roxanne zowel vanuit de controlekamer als op de
assemblagevloer. Ze is verantwoordelijk voor het instellen, bedienen
en bijsturen van grote machines en apparatuur voor de productie
van de verschillende onderdelen. Roxanne doet ook het onderhoud
aan de machines. Ze werkt zelfstandig, maar ook in een team. Haar
leidinggevende verwacht dat ze zelf problemen en storingen signaleert en
zo mogelijk ook oplost, eventueel in overleg.
Roxanne is pas net begonnen en heeft dus nog veel te leren. Nu krijgt
ze nog veel begeleiding. Als ze meer wegwijs is, zal ze haar werk steeds
zelfstandiger plannen en uitvoeren. In de luchtvaart zijn daarnaast nog
veel andere mogelijkheden voor haar: ze kan andere onderdelen van het
interieur produceren, maar ook werken aan de buitenkant of bijvoorbeeld
alle bagagesystemen op een vliegveld.

Een prettige en
comfortabele vlucht
begint bij het werk
van Roxanne

OPERATOR PRODUCTIETECHNIEK V/M
Opleiding: Allround operator
productietechniek (niveau 3)
Beroepsrichting: Allround operator
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Operator productietechniek
Kenmerken van dit beroep: met machines
werken, processen begeleiden, afwisseling
Benodigde competenties: analytisch
vermogen, oplossingsgericht, signalerend
vermogen, communicatieve vaardigheden,
zelfstandig
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
mechanisch-operator-b
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Creatief & Ontwerpen

De 7 werelden van techniek
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De wereld

In deze wereld komen creativiteit en techniek samen, op allerlei
manieren en in allerlei producten. Van complexe virtuele werelden
tot ergonomisch gevormde meubels, revolutionaire gadgets of de
mooiste verfijnde sieraden: ze moeten allemaal worden bedacht,
ontworpen en gemaakt. Dat vraagt om creatieve geesten met een
technische achtergrond die bovendien niet bang zijn om met de
nieuwste technieken te experimenteren. Het is een wereld waarin
deze nieuwe technieken vaak als eerste worden ingezet, zoals
3D-printen of allerlei digitale ontwikkelingen.

Trends & thema’s
Van sieraden tot meubels of complete gebouwen: bijna alles kan tegenwoordig met een 3D-printer worden geproduceerd. Het is een vrij nieuwe
techniek waar nog heel wat mee te experimenteren en te ontdekken valt
en die dus grote uitdagingen biedt voor de ontwerpers van de toekomst.
Hoe kunnen ze deze techniek nog meer inzetten om vernieuwende maar
tegelijkertijd betrouwbare producten te maken? Is een bouwconstructie
uit de 3D-printer bijvoorbeeld veilig genoeg voor mensen om in te wonen?
Veel gebeurt er ook op het snijvlak van techniek en kunst of design.
Denk aan een kunstenaar/ontwerper als Daan Roosegaarde, die met zijn
‘techno-poëzie’ probeert mensen aan het denken te zetten over thema’s
als de zeespiegelstijging. Hij zette bijvoorbeeld met behulp van LEDtechnologie en software het Museumplein virtueel ‘onder water’.
Digitale technieken zijn ook uit de reguliere productiewereld niet meer
weg te denken. Bij het ontwikkelen van nieuwe producten wordt er
meestal rekening mee gehouden dat deze producten op een zo efficiënt
mogelijke manier in grote aantallen geproduceerd kunnen worden.
Geavanceerde computertechnieken helpen hierbij. En wat te denken
van de ingewikkelde constructies die architecten of wegenbouwkundigen
bedenken? Allemaal bedacht en ontwikkeld met digitale hulpmiddelen.

Jouw wereld?
Van jongs af aan zijn veel jongeren eigenlijk al ontwerper. Ze maken
gebruik van de vele mogelijkheden die fabrikanten hen bieden om hun
producten te customizen. Dit begon jaren geleden al bij sneakers en
telefoonhoesjes, waarbij standaardproducten in een online tool zelf naar
smaak konden worden aangepast in kleur of stijl. Inmiddels is custom
made gemeengoed geworden en kun je ook lunchboxen, meubels,
scooters en talloze andere producten voorzien van je eigen design.
Sommige fabrikanten maken dankbaar gebruik van deze creativiteit van
jongeren en zetten ideeënwedstrijden of andere vormen van co-creatie in
om nieuwe producten te ontwikkelen.
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Ook in sommige games kunnen jongeren enorm veel creativiteit kwijt.
Denk aan Minecraft, immens populair bij de leeftijdsgroep tot 12 jaar,
maar ook bij 13-18-jarigen nog altijd in de top. Hierin kunnen ze compleet
eigen werelden bouwen, waarbij het zelfs mogelijk is robot-achtige constructies te maken. Leuk voor bouwkundig technici in de dop.
De modewereld biedt eveneens tal van interessante creatieve toepassingen op techniek-gebied. Denk aan de smart fashion (kleding met
geïntegreerde hi-tech snufjes) zoals een solar shirt (van modeontwerper
Pauline van Dongen) waarbij flinterdunne zonnecellen ervoor zorgen dat
je onderweg bijvoorbeeld je smartphone kunt opladen. Of de ingenieuze
3D-kledingstukken van Iris van Herpen. Zij heeft de 3D-printtechniek als
eerste modeontwerper omarmd en heeft er al vele baanbrekende experimenten mee gedaan. Haar ontwerpen op het snijvlak van kunst, technologie en mode zijn populair bij artiesten als Lady Gaga en Björk.
Denk ook aan de vele ontwikkelingen in de mobiele telefonie en de duizenden apps die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Bijvoorbeeld
Snapchat, dat het maken van selfies een extra dimensie gaf met het
invoeren van geavanceerde filters die zelfs met het gezicht meebewegen.

Werken in deze wereld
In de wereld van techniek is volop behoefte aan mensen met een creatieve kijk op dingen. Hoe kun je een bestaand product nu nét even wat
anders, beter of mooier maken en wat voor techniek kun je daarvoor
inzetten? Of misschien werk je wel aan een compleet nieuw product dat
een bijdrage levert aan de oplossing van een relatief ‘nieuw’ probleem
zoals vergrijzing of klimaatverandering. Daar kun je beslist veel (internationaal) aanzien mee verkrijgen! Van het bedenken en ontwerpen tot het
maken en verbeteren van producten: overal komt creativiteit bij kijken.
In deze wereld kun je aan het werk bij bedrijven die hun eigen producten
ontwikkelen en maken, misschien wel gebaseerd op jouw eigen ontwerp.
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Andere bedrijven werken juist de ideeën en ontwerpen van anderen uit:
misschien wel net zo’n uitdaging om daarvoor alle benodigde technische
vaardigheden uit de kast te trekken. Van auto’s tot gadgets, van huizen tot
complete gamewerelden, de producten waaraan je kunt (mee)werken zijn
oneindig. Of misschien ga je met een zelfbedacht ontwerp wel aan de slag
in een eigen start-upbedrijfje. De wereld van creatief ontwerpen is bij
uitstek geschikt om dit soort innovatieve bedrijven op te zetten.

Kansen voor mbo’ers
Voor mbo’ers die met de nieuwste technieken willen werken, biedt deze
wereld veel uitdagingen. Zo valt er op het gebied van 3D-printen nog
zoveel te ontdekken. Leuk als je wel openstaat voor experimenten en precies wilt uitvogelen wat dit voor resultaten geeft. Ook door verschillende
materialen uit te proberen, kun je heel veel creativiteit kwijt. Je kunt aan
toegepaste producten werken, maar met je technische vaardigheden kun
je ook als kunstenaar aan de slag. Op de volgende pagina’s geven we voorbeelden van beroepen op mbo-niveau binnen deze wereld van techniek. En
geven we het woord aan jonge technici die inspireren met hun verhalen.

Kansen voor hbo’ers
Ook voor hbo’ers zijn er volop mogelijkheden in de richting van creatief
ontwerpen. Alleen al voor 3D-designers ligt er een hele wereld open.
Game-ontwikkelaars kunnen hun fantasie de vrije loop laten en compleet
nieuwe werelden bedenken en ontwikkelen, terwijl interaction designers
juist met beide benen op de grond moeten staan om digitale producten zoveel mogelijk af te stemmen op de gebruiker. Bijvoorbeeld op het
gebied van domotica, die de komende jaren meer en meer op de vergrijzende bevolking zal inspelen, biedt dit veel uitdagingen om met creatieve
oplossingen te komen. Wie graag in de spotlight staat, kan met zijn eigen
idee ook een start-up beginnen. Vooral mooi als je de eerste bent met dit
idee en zo wellicht ook internationaal naam kunt maken.
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Autotuner

Melvin (21) werkt bij een klein bedrijf dat is gespecialiseerd in tuning van
auto’s: de auto een sportiever en opvallender uiterlijk geven. Hij volgde
de opleiding ‘Carrosseriebouwer’ op mbo-niveau 2. Melvin is autogek én
creatief. Dit werk is dus geknipt voor hem (én haar!). ‘Je moet auto’s en
tuning wel echt cool vinden. Ik vind het superleuk om voor anderen hun
droomauto te maken.’
De klanten van het bedrijf waar Melvin werkt, hebben vaak heel
specifieke wensen en willen een unieke auto. Van binnen én van buiten.
Melvin luistert goed en denkt met de klant mee. Hij maakt, na overleg
met zijn collega’s, meestal een schets van hoe de auto eruit kan komen
te zien en wat daarvoor nodig is. Als de klant zich daarin kan vinden, gaan
Melvin en zijn collega’s aan de slag in de werkplaats. De auto wordt van
binnen vaak helemaal gestript: de bekleding wordt vernieuwd, er komt
een goede geluidsinstallatie in, het dashboard krijgt nieuwe knoppen en
lampjes. Ook aan de buitenkant ondergaat de auto een metamorfose:
andere koplampen, grote spoilers, een nieuwe kleur lak. Als de auto
klaar is, checkt Melvin alle aanpassingen nog eens goed voordat de klant
‘m kan meenemen.
Melvin combineert zijn hobby met zijn werk en is daar heel blij mee. In de
carrosseriebranche kan hij later ook op andere plekken zijn creativiteit
kwijt: bijvoorbeeld bij een autofabrikant of bij een carrosseriebouwer voor
bijzondere (reclame)wagens.

Autogek Melvin bouwt
elke droomauto

AUTOTUNER V/M
Opleiding: Carrosseriebouwer (niveau 2)
Beroepsrichting: Carrosseriebouwer
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 3: (Eerste) Carrosseriebouwer
Kenmerken van dit beroep: in de werkplaats
werken, contact met klanten, in een team
werken
Benodigde competenties: : creatief,
klantgericht, zorgvuldig, communicatieve
vaardigheden, veilig werken
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
carrosseriebouwer
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Operator drukkerij bijzondere
boeken

Cankiz is 20 jaar en werkt sinds een jaar als operator in een drukkerij
voor bijzondere boeken. Ze volgde de mbo-opleiding ‘Allround operator
productietechniek’ op niveau 3. Cankiz is hier helemaal op haar plek
met haar organisatietalent én oog voor kwaliteit. ‘We drukken hier
bijzondere boeken, bijvoorbeeld over kunst. Ik zorg dat de machines goed
functioneren en dat levert mooi drukwerk op.’
In de drukkerij staan verschillende machines: drukpersen voor
verschillende papierformaten en -soorten, maar ook apparatuur voor
de afwerking (bv. vouwen, nieten of binden). Cankiz zit nooit stil: ze
controleert de machines en stelt ze in. Ze zorgt voor het onderhoud en
doet kleine reparaties. De klanten van de drukkerij stellen hoge eisen aan
de kwaliteit, dus dat houdt Cankiz ook altijd voor ogen. Een drukpers die
niet helemaal goed is afgesteld, kan bijvoorbeeld voor kleurverschil of
onregelmatigheden zorgen. Voor de juiste afstelling overlegt ze met haar
collega’s.

Niks ontsnapt aan
het oog van Cankiz

Het meewerken aan mooie en bijzondere producten bevalt Cankiz
goed. Ze wil het liefste blijven werken in de creatieve richting. Ze kan
bijvoorbeeld ook bij een drukkerij voor reclameposters, behang of
verpakkingen gaan werken. Of misschien wel iets met 3D-printers.

VERSPANINGSTECHNOLOOG V/M
Opleiding: Allround operator
productietechniek (niveau 3)
Beroepsrichting: Allround operator
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Operator productietechniek
Kenmerken van dit beroep: met machines
werken, een proces begeleiden, in een team
werken
Benodigde competenties: kwaliteitsbewustzijn, nauwkeurig communicatieve
vaardigheden, veilig werken, samenwerken
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
mechanisch-operator-b
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Laskunstenaar

Angelo (24) is laskunstenaar. Hij deed na het Grafisch Lyceum de mboopleiding ‘Allround lasser’ zodat hij bijzondere metalen kunstwerken kan
maken. Hij volgde daarnaast cursussen om meer te leren over materialen
en metaalbewerkingstechnieken. Angelo is goed in denken én in doen:
de hele dag door ontstaan er ideeën in zijn hoofd die hij ook meteen
kan maken. ‘Omdat ik veel weet over materialen en lastechnieken, kan
ik echt bijzondere dingen maken. Mijn eerste echt grote werk is laatst
aangekocht door een gemeente. Toen ik langsreed, was ik supertrots.’
Voor een kunstenaar is het niet makkelijk om met kunst alleen geld te
verdienen. Angelo werkt daarom ook in opdracht: andere kunstenaars
schakelen hem in om te maken wat zij bedacht hebben. Daarbij komen
zijn technische kennis, nauwkeurigheid en communicatieve vaardigheden
goed van pas. Voor zijn eigen werk probeert Angelo wel genoeg tijd
vrij te houden, want zijn creatieve brein staat nooit stil. Hij werkt met
verschillende materialen zoals roestvrijstaal en aluminium, die hij
samenbrengt tot een uniek kunstwerk. En natuurlijk let Angelo bij het
maken op veiligheid en het milieu.
Angelo kan zich geen leuker werk voorstellen. Hij kan er zijn creativiteit
en passie in kwijt. Natuurlijk is er nog genoeg te leren, bijvoorbeeld op
het gebied van materialen en bewerkingen. Angelo is tevreden zolang hij
iets kan doen waarbij hij zowel kan bedenken als maken.

Angelo’s creatieve
brein staat nooit stil
LASKUNSTENAAR V/M
Opleiding: Allround lasser en/of allround
constructiewerker (niveau 3)
Beroepsrichting: Metaalbewerken
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Constructiewerker; Basislasser;
Plaatwerker
Kenmerken van dit beroep: in de werkplaats
werken, afwisseling, zelfstandig werken
Benodigde competenties: creatief,
nauwkeurig, communicatieve vaardigheden,
veilig werken, zelfstandig
Waar kun je deze opleiding volgen? Kijk op
www.mbostad.nl/beroepen/allround-lasser
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Geld & Handel

De 7 werelden van techniek
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De wereld

De wereld is één grote marktplaats geworden. Bedrijven handelen heel wat af, met landen overal ter wereld. Door internet
draait de economie letterlijk 24 uur per dag door. We zijn in staat
om binnen no-time dat online bestelde gadget in huis te hebben.
Daar zit een hele wereld aan techniek achter, die ervoor zorgt dat
alles op rolletjes kan lopen, van de enorme servers van banken en
webshops tot de beveiligings- en betalingsapparatuur in winkels.
En de wereld van Geld & Handel ontwikkelt zich in razend tempo
door, met allerlei spannende technische innovaties. Robotpickers
zorgen voor een ongekende slag in de efficiëntie bij distributiecentra. En kunnen we straks misschien met behulp van een selfie
afrekenen?!

Trends & thema’s
Een van de grootste recente ontwikkelingen in de wereld van Geld &
Handel is de veranderende manier waarop we betalen. We zijn inmiddels allemaal gewend aan internetbankieren en mobiel bankieren en
over niet al te lange tijd trekken we waarschijnlijk geen geld meer uit de
muur, maar betalen we allemaal via een app op onze mobiel of betalen we
contactloos met onze pinpas of mobiel. Ook voor het OV zul je binnenkort
kunnen betalen met je bankpas of mobiel in plaats van een OV-chipkaart.
Zelfscannen bij de supermarkt is nog zo’n voorbeeld van digitalisering.
Albert Heijn heeft zelfs al een filiaal geopend met uitsluitend zelfscan-apparaten. Klanten scannen en pinnen zelf al hun producten zonder tussenkomst van een caissière. Ook worden er proeven gedaan om zelf via een
app op je telefoon je boodschappen te scannen.
Hoewel contant geld steeds minder zal worden gebruikt, zal dit zeker
gemaakt blijven worden. De laatste decennia hebben gelddrukkerijen
allerlei beveiligingsmaatregelen in het papiergeld verwerkt, zoals het
gebruik van folies met hologrammen, magnetische inkt en veiligheidsdraad. Wie weet worden er straks bijvoorbeeld chips in verwerkt. Het zal
hoe dan ook een uitdaging blijven om ons papiergeld tegen valsemunterij
te beschermen, waarvoor steeds nieuwe techniek en apparatuur nodig is.
Ook globalisering is binnen deze wereld een belangrijke trend. De internationale handel heeft zich steeds verder uitgebreid. Nederland behoort
tot de top 5 van exportlanden en geldt als een van de belangrijkste
doorvoerlanden ter wereld. We drijven vooral veel handel met andere
EU-landen en dan vooral met buurlanden Duitsland en België. Internet
heeft de internationale handel alleen maar doen toenemen en via webshops is het mogelijk producten van over de hele wereld te bestellen.
Steeds meer buitenlandse webshops zoals het van oorsprong Duitse
Zalando openen ook een Nederlandse tak. Ook het Amerikaanse Amazon
zette al voorzichtig de eerste stappen op de Nederlandse markt.
Binnen de internationale handel zijn steeds meer technische ontwikkelingen te zien die de schaal van de handel moeten bijbenen. Er worden bijvoorbeeld nieuwe, slimme oplossingen bedacht voor opslag en logistiek,
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zoals een systeem met honderden robot-trolleys om het orderpicken te
stroomlijnen en vele malen te versnellen. De globalisering van de handel
heeft het overigens voor bedrijven wel allemaal wat complexer gemaakt.
Denk bijvoorbeeld aan de veelheid aan eisen en regels over traceerbaarheid, veiligheid, etikettering etc. Omdat die regels per land verschillen,
wordt het voor handelaren ingewikkelder.

Jouw wereld?
Contactloos betalen, waarbij je kleine bedragen tot 25 euro kunt betalen, is
flink in opkomst. Je hoeft alleen maar je pinpas of mobiel langs een scanner
te halen zonder je pincode te hoeven intoetsen. Nu al is 4 tot 5 procent van
alle transacties contactloos en de verwachting is dat dit fors zal toenemen.
Een rondje in de kroeg geven? Voortaan gewoon even de chip in je mobieltje
scannen! Ook is het al mogelijk om te betalen via biometrische gegevens
zoals je vingerafdruk. Met de PayPal-app kun je bijvoorbeeld al in diverse
winkels op deze manier afrekenen. En er worden al tests gedaan met
gezichtsherkenning, zodat we straks misschien wel betalen met een selfie!

Werken in deze wereld
De wereld van Geld & Handel kan niet blijven draaien zonder het werk
van goede technische mensen, van allrounders tot mensen met heel
specialistische kennis. Als er één schakeltje mist, ligt de handel op zijn
gat. Je kunt in deze wereld gaan werken bij allerlei bedrijven die zich
bezighouden met het maken, installeren en onderhouden van machines
en hulpmiddelen die handel tussen mensen en bedrijven mogelijk maken.
Van het installeren van servers in een groot datacentrum tot betalingsapparatuur in winkels. Of misschien werk je wel mee aan de nieuwste
revolutionaire betalingsmiddelen of andere apparatuur die nodig is om de
wereldhandel draaiende te houden.

Kansen voor mbo’ers
Mbo’ers kunnen in deze wereld aan de slag in talloze mooie beroepen.
Van het installeren van servers in een groot datacentrum tot betalingsapparatuur in winkels. Of misschien werk je wel mee aan de nieuwste
revolutionaire betalingsmiddelen of andere apparatuur die nodig is om
de wereldhandel draaiende te houden. Zoals complexe software met
gezichtsherkenning, waarvan je de achterliggende techniek volledig kunt
doorgronden. Op de volgende pagina’s geven we voorbeelden van beroepen op mbo-niveau binnen deze wereld van techniek. En geven we het
woord aan jonge technici die inspireren met hun verhalen.

Kansen voor hbo’ers
Nederland is wat handel betreft een grote speler op de wereldmarkt. Dat
biedt veel uitdagingen voor hbo’ers met ambitie. Je kunt voor grote internationale bedrijven gaan werken en ervoor zorgen dat grote zakendeals
met bedrijven waar ook ter wereld soepel verlopen. Bijvoorbeeld als
procestechnoloog, vooral om logistieke processen te stroomlijnen en te
verbeteren. Het is belangrijk dat je de fijne technische kneepjes van je vak
kent, maar in deze wereld zal zeker zo vaak een beroep worden gedaan
op vaardigheden als abstract kunnen denken en onderhandelen. Een fijne
bijkomstigheid: je kunt een mooi salaris verdienen als je in deze wereld
aan het werk gaat!
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Serviceadviseur luxeauto’s

Dit is Bram. Hij is 24 en werkt als serviceadviseur bij een dealer van
luxeauto’s. Na zijn mbo-niveau 3 opleiding zocht hij een baan waarin hij
zijn interesse in mooie, dure auto’s kon combineren met veel contact met
klanten. ‘Ik ben de schakel tussen de klant en de werkplaats. Aan mij
de uitdaging om vertrouwen uit te stralen en goed te luisteren naar wat
de klant wil. Er worden hier auto’s binnengebracht die soms meer dan
€100.000 kosten, dus dat brengt nogal wat verantwoordelijkheid met zich
mee.’

Bram is de onmisbare
schakel tussen klant
en werkplaats

SERVICEADVISEUR LUXEAUTO’S V/M
Opleiding: Serviceadviseur
mobiliteitsbranche (niveau 3)*
Beroepsrichting: Serviceadviseur

Bram werkt achter de balie en ontvangt daar de klanten, die meestal al
jarenlang bij dit bedrijf komen voor hun auto. Een klantgerichte houding
en communicatieve vaardigheden zijn heel belangrijk in Brams werk.
Na het gesprek met de klant vat hij de vraag direct samen en checkt hij
of hij het goed heeft begrepen. Hij geeft ook meteen een indicatie van
de kosten en de tijd die de werkplaats nodig heeft. Bram legt alles vast
in het systeem waarin hij ook de onderhoudshistorie van de auto kan
terugvinden. Daarna overlegt Bram met de technici in de werkplaats,
waarbij hij duidelijk de wensen en vragen van de klant overbrengt. Is
er tussentijds overleg nodig, dan neemt Bram contact op met de klant.
Omdat er natuurlijk meerdere klanten zijn, moet hij ook wel eens
prioriteiten stellen en bepalen welk werk als eerste aan de beurt is – in
overleg met zijn collega’s.
Het contact met klanten bevalt Bram heel goed. Op den duur wil hij
misschien meer richting de verkoop gaan en bijvoorbeeld sales manager
worden. Het lijkt Bram ook wel gaaf om bij een groot bedrijf het
leasewagenpark te beheren.

mobiliteitsbranche
Kenmerken van dit beroep: in de showroom
werken, contact met klanten, in een team
werken
Benodigde competenties: klantgericht,
communicatieve vaardigheden, commercieel
inzicht, analytisch vermogen, samenwerken
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
researchinstrumentmaker
* Let op: deze opleiding biedt op korte
termijn (<5 jaar) weinig kans op werk.
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Heftruckmonteur bij een
groot distributiebedrijf

Manou (26) werkt als heftruckmonteur bij een groot distributiebedrijf.
Ze volgde de mbo-opleiding ‘allround monteur mobiele werktuigen’
(niveau 3). Manou’s werkgever werkt internationaal en heeft grote
(online) winkels als klant. ‘We zorgen ervoor dat miljoenen mensen hun
bestelling op tijd ontvangen, over de hele wereld. Het werk staat hier
nooit stil, dus voor mij als monteur is het altijd weer een uitdaging om
ervoor te zorgen dat de heftrucks tiptop in orde zijn.’
In Nederland heeft het bedrijf van Manou verschillende vestigingen. Zij
is in één regio medeverantwoordelijk voor het onderhoud en reparaties
aan de heftrucks en andere voertuigen in het magazijn. Het dagelijkse
onderhoud aan de motor, de banden, de besturing en het hefsysteem doet
Manou zelf en ook kleine reparaties kan ze zelfstandig uitvoeren. Grote
reparaties besteedt ze soms uit aan de leverancier. Manou overlegt veel
met de heftruckchauffeurs: zij kennen de machines het best en kunnen
uitleggen wat het probleem is als ze een reparatie komt uitvoeren.
Veiligheid is heel belangrijk. Daarom checkt Manou haar werk altijd als
ze klaar is, want in het distributiecentrum zit een ongeluk in een klein
hoekje. Haar leidinggevende verwacht dat ze vlot en efficiënt werkt, zodat
het verwerken en verzenden van de pakketten geen enkele vertraging
oploopt.
Manou werkt nu een paar jaar bij dit bedrijf en denkt af en toe wel
aan verandering. Ze werkt graag in een internationale en dynamische
omgeving, met veel contact met anderen. Werken bij een leverancier van
heftrucks lijkt haar daarom ook wel wat. Met haar technische kennis van
de werktuigen kan Manou anderen ook goed adviseren. Daarnaast zou
ze ook kunnen werken aan mobiele voertuigen die je bijvoorbeeld in de
landbouw tegenkomt.

We zorgen ervoor
dat miljoenen mensen
hun bestelling op tijd
ontvangen, over de
hele wereld
HEFTRUCKMONTEUR V/M
Opleiding: Allround monteur mobiele
werktuigen (niveau 3)
Beroepsrichting: Mobiele werktuigen
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Monteur mobiele werktuigen
• Niveau 4: Technicus (met bijvoorbeeld
specialisatie) landbouwmechanisatie
Kenmerken van dit beroep: op locatie
werken, met machines werken, afwisseling
Benodigde competenties: zelfstandig,
communicatieve vaardigheden, veilig werken,
oplossend vermogen, dienstverlenend
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
allround-monteur-mobiele-werktuigen
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Allround technicus
beveiligingsystemen
Stefan is 21 jaar en werkt sinds anderhalf jaar als allround technicus bij
een bedrijf dat beveiligingssystemen in winkels aanlegt en onderhoudt.
Hij volgde de opleiding ‘Servicemonteur installaties’ op mbo-niveau 3
en doorliep zijn leerwerkperiode bij hetzelfde bedrijf. Kennis over de
specifieke systemen waar hij mee werkt deed hij op met aanvullende
cursussen. Als allround technicus zorgt Stefan ervoor dat winkeliers
beschermd zijn tegen diefstal, zonder dat klanten daar teveel ‘last’ van
hebben. ‘Onze systemen moeten zichtbaar zijn, maar tegelijkertijd niet
hinderlijk. Ik vind het leuk om samen met een winkelier te zorgen voor
een veilige zaak waarin het prettig winkelen is.’

Stefan is het
levende visitekaartje
van het bedrijf

ALLROUND TECHNICUS
BEVEILIGINGSSYSTEMEN V/M
Opleiding: Servicemonteur
installatietechniek (niveau 3)
Beroepsrichting: Service apparatuur en
installaties

Het bedrijf waar Stefan werkt, is niet zo groot en de meeste klanten
zijn bedrijven uit de buurt. Daardoor kunnen Stefan en zijn collega’s
maatwerk leveren: de projectleider, een collega van Stefan, gaat
altijd eerst met de winkelier in gesprek over de precieze wensen. Op
kantoor denkt Stefan mee over de technische mogelijkheden. Hij weet
alles van alarmsystemen, bewegingssensoren, camerabeveiliging,
diefstalbeveiliging en brandveiligheidsinstallaties. Als de klant een
bestelling heeft gedaan, komt Stefan de systemen aanleggen. Ook bij
storingen of periodiek onderhoud, gaat Stefan erop af. Nu gaat hij vaak
nog samen met een meer ervaren collega, later kan hij steeds meer
zelfstandig op pad. Stefan is dus veel onderweg en overlegt met klanten
op locatie. Klantvriendelijkheid en een dienstverlenende houding zijn
belangrijk: Stefan is het visitekaartje van het bedrijf. Daarnaast vragen
klanten natuurlijk om betrouwbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel:
het gaat immers om beveiligingssystemen.

Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Onderhoudsmonteur
installatietechniek
• Niveau 4: Servicetechnicus
installatietechniek
Kenmerken van dit beroep: op locatie
werken, contact met klanten, werken met
nieuwe, slimme systemen
Benodigde competenties: klantvriendelijk,

De wereld van beveiligingssystemen staat niet stil: er komen steeds
nieuwe technieken en toepassingen op de markt die het winkeliers steeds
makkelijker maken. Voor Stefan is het dus zaak hiervan continu op de
hoogte te blijven. Als hij wat meer ervaring heeft, kan Stefan doorgroeien
naar een functie waar hij meer zelfstandig werkt. Ambities genoeg: op
termijn wil Stefan ook projectleider worden. Hij zou het ook interessant
vinden om te werken bij een bedrijf dat nog meer gespecialiseerd is in
bijvoorbeeld beveiliging van juweliers of banken.

verantwoordelijkheidsgevoel, zorgvuldig,
communicatieve vaardigheden, zelfstandig
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
service-en-onderhoudstechniek
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Allround operator
in de gelddrukkerij
Lisa is 22 en werkt als allround operator in een wel heel bijzondere
drukkerij: samen met haar collega’s zorgt ze voor de productie
van onze eurobiljetten. Lisa volgde de opleiding ‘allround operator
productietechniek’ op niveau 3. Kwaliteit en veiligheid zijn heel belangrijk
in haar werk. Voordat ze hier aan de slag kon, doorliep ze een screening:
de regels voor mensen die in de gelddrukkerij werken zijn streng. ‘Je
bent de hele dag bezig met iets dat zo gewoon is en tegelijkertijd heel
bijzonder: geld, postzegels, cadeaubonnen. Allemaal drukwerk met
speciale beveiliging.’
Als allround operator is Lisa er samen met haar teamgenoten voor
verantwoordelijk dat het drukproces altijd door kan gaan. Dag én
nacht: Lisa werkt in ploegendiensten en heeft daardoor onregelmatige
werktijden. Tijdens haar dienst houdt ze vanuit de machinekamer in de
gaten of de drukmachines goed functioneren en lost ze problemen op
wanneer dat nodig is. Omdat de drukpersen zo bijzonder zijn, loopt Lisa
nu nog mee met een ervaren collega. Die leert haar de fijne kneepjes, ook
over de chemische processen die bij het drukken van geld komen kijken.
Als Lisa zelf suggesties heeft hoe dingen beter of slimmer kunnen,
dan geeft ze dat aan. En ze overlegt veel met de mensen die machines
bedienen: welke storingen komen zij tegen of waar kan een afstelling
beter?
De komende jaren zal Lisa de machines in de drukkerij steeds beter leren
kennen en krijgt ze het hele proces van gelddrukken echt onder de knie.
Het werken in een omgeving van geld en handel spreekt haar aan: ze
zou ook wel bij een grote drukkerij voor kranten en tijdschriften willen
werken, of als operator bij een drukkerij voor bankpassen en creditcards.

De hele dag bezig met
iets dat zo gewoon is en
tegelijkertijd heel bijzonder

ALLROUND OPERATOR V/M
Opleiding: Allround operator
productietechniek (niveau 3)
Beroepsrichting: Allround operator
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Operator productietechniek
Kenmerken van dit beroep: met machines
werken, een proces begeleiden, in een team
werken
Benodigde competenties:
kwaliteitsbewustzijn, nauwkeurig,
communicatieve vaardigheden, veilig werken,
samenwerken
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
mechanisch-operator-b
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Wetenschap & Ontdekken

De 7 werelden van techniek
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De wereld

Nieuwe medicijnen, zuinigere brandstoffen, 3D-geprint voedsel of
misschien wel een baanbrekende oplossing voor het fileprobleem:
in deze wereld draait alles om nieuwe ontdekkingen. Ze helpen
om het leven beter of mooier te maken en om oplossingen voor
kleine of grote problemen te vinden. Van alledaagse dingen als een
slimme thermostaat in huis of zelfscannen bij de supermarkt tot
technische oplossingen voor wereldwijde issues als de voedselvoorziening of klimaatverandering. Je stapt hier in een wereld die
soms nog onontgonnen is, dus een flinke portie nieuwsgierigheid
en een onderzoekende instelling zijn essentieel.

Trends & thema’s
Deze wereld is continu in beweging. Onderzoekers en technici zijn constant bezig om nóg betere oplossingen voor nieuwe of bestaande problemen te bedenken. Er verschijnen soms zelfs revolutionaire uitvindingen
waarvan we over een aantal jaren zullen zeggen: hoe hebben we ooit
zonder gekund? Zo heeft er iemand ooit aan het eerste mobieltje gesleuteld en kunnen we ons haast al niet meer voorstellen hoe een woonwijk
eruit zou zien zonder zonnepanelen.
Innovatie in deze wereld komt tegenwoordig vaak uit kleine start-ups.
Zoals het bedrijfje van een hockeyspits die niet tevreden was over de
bestaande sticks en toen zelf maar besloot een verbeterde stick te gaan
maken. Met een andere materiaalsamenstelling en een betere kromming
van de krul aan het uiteinde van de stick. Of een student die een laserapparaat bedacht om op een diervriendelijke manier vogels weg te jagen
van bijvoorbeeld akkers, vliegvelden of olieplatforms. Zo verovert hij met
een ‘vleugje Star Wars’ nu de wereld. En wat te denken van de inmiddels
beroemde jonge Boyan Slat, die als student een systeem bedacht om de
plastic soup in onze oceanen op te ruimen, en nu met het project The
Ocean Cleanup zijn uitvinding wereldwijd aan het testen is. Een V-vormige
installatie zit vast aan de zeebodem en met behulp van enkele lange
drijvende armen en de zeestroming wordt al het plastic afval zo naar één
plek gedreven, waar het makkelijk uit het water kan worden gehaald. Zo
zijn er talloze jonge mensen die een oplossing voor een probleem bedenken en zelf het initiatief nemen om hiermee aan de slag te gaan.
Kleine bedrijfjes met een nieuwe, slimme oplossing, zoeken vaak aansluiting bij een groter bedrijf dat hen kan helpen met bijvoorbeeld
financiering, opschaling en distributie. Zo werken de voormalige studentenvrienden van Leapfrog voor de productie van hun 3D-printers nu
samen met de Japanse kantoorprinterfabrikant Ricoh. Andersom zoeken
gevestigde bedrijven ook zelf de samenwerking op met interessante
start-ups die ervoor kunnen zorgen dat deze ‘grote jongens’ voorop blijven lopen op innovatiegebied.
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Jouw wereld?
Nieuwe technische innovaties kom je overal in het dagelijks leven tegen,
bijvoorbeeld tijdens het sporten. Sportschoenen met een extra verende
zool, snowboards met een supergestroomlijnde vormgeving of de meest
geavanceerde, lichtgewicht en warmtegeleidende stoffen voor sportkleding: er wordt van alles bedacht om de prestaties van sporters naar
steeds grotere hoogten te stuwen. Zo bedacht het zwemkledingmerk
Speedo een zwempakstof geïnspireerd op haaienhuid (die bedekt is met
duizenden kleine ‘tandjes’), wat de zwemmers minder weerstand in het
water oplevert. Er werden veel Olympische topprestaties mee geleverd
en records mee gebroken. Ook worden er bijvoorbeeld tests gedaan met
een meetband die met behulp van een magnetisch veld je temperatuur
meet tijdens het hardlopen. Misschien kan dit in de toekomst wel via een
speciaal ontwikkelde stof die bovendien meteen je hartslag en je energieverbranding meet? De mogelijkheden zijn eindeloos met de nieuwste
geavanceerde technieken!
En misschien fiets je wel eens in het pikkedonker naar huis, alleen afhankelijk van je eigen fietslamp. Best gevaarlijk en eng! Daar is een heel
slimme oplossing voor: lichtgevende verf voor de belijning van donkere
fietspaden. Deze bijzondere verf, ontwikkeld in het laboratorium van een
klein verfbedrijf, slaat overdag zonlicht op en straalt die ’s nachts weer
uit, tot 8 uur lang. Normale straatverlichting is daardoor niet nodig, wat
zowel financieel gunstiger is als een besparing voor het milieu oplevert.
Én het is natuurlijk veel veiliger dan een onverlicht fietspad.
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Werken in deze wereld
De medische wetenschap, de sportwereld, maar ook mode, ruimtevaart of de voedingsindustrie: er zijn talloze gebieden waar technische
innovaties aan de orde van de dag zijn. In de wereld van Wetenschap &
Ontdekken kun jij een bijdrage leveren aan slimme, nieuwe ontwikkelingen en producten in al deze branches. De enige voorwaarde is dat je
nieuwsgierig en onderzoekend bent. En het mooie is dat je door jouw
werk bijdraagt aan het oplossen van grote of kleine (maatschappelijke)
problemen. Of dat je sporters, designers of zelfs ruimtevaarders helpt om
grote prestaties neer te zetten. Hoe dan ook: werk om trots op te zijn!

Kansen voor mbo’ers
In deze wereld werk je mee aan onderzoeken of help je bij het maken,
installeren en onderhouden van machines en apparatuur die gebruikt
worden bij onderzoek. Op mbo-niveau kun je in deze wereld in uiteenlopende beroepen terechtkomen. Op de volgende pagina’s geven we
voorbeelden van beroepen op mbo-niveau binnen deze wereld van techniek. En geven we het woord aan jonge technici die inspireren met hun
verhalen.

Kansen voor hbo’ers
Wie van techniek houdt en wil ondernemen, zit in deze wereld zeker goed.
Er zijn veel hbo’ers met een innovatief idee die bijvoorbeeld met behulp
van crowdfunding hun ideeën gaan uitvoeren in een start-up. Het wachten
op overheidssubsidie, een lening bij een bank of een grote financier uit
het bedrijfsleven is vaak niet meer noodzakelijk. Zo heeft ook de bovengenoemde Boyan Slat met crowdfunding miljoenen binnengehaald om
zijn plannen te kunnen verwezenlijken en internationaal naam te maken.
Ook binnen bestaande bedrijven zijn er volop mogelijkheden voor hbo’ers
die willen bijdragen aan de ontdekkingen van de toekomst. Denk aan
engineers en ontwerpers die nieuwe, snellere 3D-printers ontwikkelen
voor een grote printerfabrikant, of een projectleider of procestechnoloog
die ervoor zorgt dat het realiseren van de innovaties van anderen volledig
op rolletjes verloopt.
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Isolatiemonteur ruimtevaart

Jordy is 18 en rondde dit jaar zijn mbo-opleiding ‘isolatiemonteur’
op niveau 2 af. Hij werkt bij een bedrijf dat isolatiemateriaal maakt
voor raketten, satellieten en ruimtevaartinstallaties. ‘Ik wilde vroeger
astronaut worden, en op deze manier ben ik ook bezig met de ruimte
ingaan.’
Het bedrijf waar Jordy werkt maakt speciaal isolatiemateriaal dat
bestand is tegen extreme hitte en kou. Jordy brengt het aan op de
onderdelen van alles wat de ruimte ingaat: raketten, satellieten en
onderdelen van ruimtestations. Precies werk dat vraagt om een flinke
dosis verantwoordelijkheidsgevoel van Jordy, om dit materiaal honderd
procent goed en volgens de instructies aan te brengen. Omdat het
zulk gespecialiseerd materiaal is, is het duur. Jordy moet dus ook
kostenbewust en gedisciplineerd werken. Het leuke aan dit werk? Dat
hij steeds meer leert over het isolatiemateriaal en de toepassing ervan,
en dit steeds op verschillende plekken aanbrengt. Die afwisseling én het
werken voor allerlei internationale klanten spreken hem aan.

Het werk van Jordy
is bestand tegen
de meest extreme
omstandigheden

Jordy kan over een paar jaar jongere collega’s en leerlingen laten
meekijken met zijn werk. Het lijkt hem leuk om zo anderen de fijne
kneepjes bij te brengen. Als isolatiemonteur wil hij blijven werken met
het nieuwste gespecialiseerde isolatiemateriaal, voor gebruik onder
de meest extreme omstandigheden. Naast de ruimtevaart vindt hij het
isoleren van vliegtuigen, olieraffinaderijen en chemische installaties
interessant.

ISOLATIEMONTEUR V/M
Opleiding: Isolatiemonteur (niveau 2)*
Beroepsrichting: Installeren
Kenmerken van dit beroep: in de
werkplaats werken, zelfstandig werken
volgens instructies, werken met innovatieve
materialen
Benodigde competenties:
verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandig,
kostenbewustzijn, communicatieve
vaardigheden, veilig werken
* Deze opleiding wordt aangeboden door OOI (het
opleidings- en ontwikkelingsfonds van de isolatiebranche)
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Procesoperator productie
nieuwe brandstoffen

Jimmy is 21 en heeft net zijn mbo-opleiding ‘allround operationeel
technicus’ (niveau 4) afgerond. Hij werkt als procesoperator bij een grote
oliemaatschappij, op de afdeling die nieuwe en verbeterde brandstoffen
ontwikkelt. Jimmy was altijd al geïnteresseerd in proefjes doen, dingen
uitproberen en nieuwe ontwikkelingen. ‘Ik zit hier middenin de innovaties
en draag bij aan betere en slimmere brandstoffen.’
Jimmy’s afdeling voert allerlei tests uit om brandstoffen beter te laten
werken, zodat een auto bijvoorbeeld minder benzine verbruikt. Jimmy
bewaakt en controleert samen met zijn collega’s de verschillende
chemische en machinale processen die daarbij komen kijken. Ze denken
ook actief mee met de wetenschappers over hoe ze het onderzoeksproces
het beste kunnen inrichten. Dat vraagt van Jimmy een proactieve en
onderzoekende houding, en tegelijkertijd genoeg technische kennis.
Samenwerken en communiceren zijn belangrijk: Jimmy overlegt veel met
zijn collega’s.
Omdat Jimmy pas net is begonnen als procesoperator, is er nog veel te
leren voor hem. Nu krijgt hij nog één op één begeleiding, maar hij zal
steeds meer zelfstandig gaan werken. Met zijn onderzoekende houding
en vaardigheden om een compleet proces te kunnen overzien, kan hij op
veel verschillende plekken terecht: bijvoorbeeld bij onderzoeksinstituten
die werken aan duurzame energie, verbetering van voedingsmiddelen of
nieuwe materialen.

De brandstof van
morgen komt van
Jimmy en zijn collega’s

PROCESOPERATOR V/M
Opleiding: Allround operationeel technicus
(niveau 4)
Beroepsrichting: Operationele techniek
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Medewerker operationele
techniek
• Niveau 3: Operationele techniek
Kenmerken van dit beroep: in het lab
werken, een proces overzien en beheersen,
werken in een team
Benodigde competenties: pro-actief,
analytisch vermogen, communicatieve
vaardigheden, samenwerken, veilig werken
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
allround-operationeel-technicus
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Servicetechnicus
meetapparatuur
Nina is 23 en werkt als servicetechnicus bij een bedrijf dat
gespecialiseerde meetapparatuur en -installaties voor wetenschappelijk
onderzoek levert. Na de havo volgde ze de mbo-opleiding
‘servicetechnicus werktuigbouw’ op niveau 4. Het leuke van haar
baan? Om voor klanten te werken die belangrijk onderzoek verrichten,
bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van medicijnen en het verminderen
van CO2-uitstoot. ‘Ik kom op plekken waar echt aan de innovaties van de
toekomst wordt gewerkt. Het is tof om daar dankzij mijn werk wat van
mee krijgen.’

Nina staat midden
tussen de innovaties
van de toekomst

SERVICETECHNICUS V/M
Opleiding: Servicetechnicus werktuigbouw
(niveau 4)

Voor Nina is geen dag hetzelfde. De meetapparatuur van haar bedrijf
staat op universiteiten, in laboratoria en bij onderzoeksinstituten over
de hele wereld. Nina komt daar voor het inregelen van de apparatuur,
het oplossen van storingen en voor het onderhoud. Nina luistert goed
naar de gebruikers van de apparatuur en analyseert wat er precies moet
gebeuren. Ze moet geduldig zijn: soms is ze wel een week bezig met één
machine en probeert ze verschillende oplossingen uit. Daarbij overlegt ze
natuurlijk ook veel met haar collega’s en met degene die de apparatuur
op locatie bedient. Nina moet ook flexibel zijn: het kan zijn dat er een
spoedreparatie nodig is aan de andere kant van het land. Over een tijdje
kan ze ook naar het buitenland worden gestuurd voor onderhoud en
reparaties.
Nina voelt zich op haar plek in de wereld van onderzoek en nieuwe,
slimme ontwikkelingen. Met haar kennis kan ze aan de slag op allerlei
plekken waar speciale apparatuur staat: bijvoorbeeld in een laboratorium
of bij een onderzoeksinstituut.

Beroepsrichting: Service apparatuur en
installaties
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Onderhoudsmonteur industrie
• Niveau 3: Servicemonteur werktuigbouw
Kenmerken van dit beroep: op locatie
werken, contact met klanten, afwisseling
Benodigde competenties: analytisch
vermogen, dienstverlenend, communicatieve
vaardigheden, flexibel, oplossingsgericht
Waar kun je deze opleiding volgen? Kijk
op www.mbostad.nl/beroepen/technicusservice-en-onderhoud-werktuigbouw
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Verspaningstechnoloog
microscooponderdelen
Dirk is 25 en werkt als verspaningstechnoloog aan de productie van
microscopen. Hij volgde de mbo-opleiding ‘research instrumentenmaker’
op niveau 4. Dirk is heel precies en kan geconcentreerd en zelfstandig
werken. Onmisbaar in een omgeving waarin de kleinste onderdelen
precies op maat gemaakt moeten worden. ‘Als verspaningstechnoloog
moet je echt heel precies zijn. Ik krijg er een kick van om de onderdelen
waar ik aan werk steeds beter en nauwkeuriger te maken.’
Dirk werkt in een steriele omgeving aan machines: een heel klein stofje
kan al zorgen voor een onregelmatigheid in het materiaal. Dirk bewerkt
metaal en kunststof tot kleine onderdelen die in de microscopen gaan.
Precies op maat. Dat betekent dat Dirk de machines nauwkeurig moet
afstellen en steeds zijn werk controleert als hij klaar is. Met zijn collega’s
en leidinggevende overlegt hij regelmatig over de beste aanpak. Dirk doet
daarbij ook zelf suggesties waar het beter kan.
Als verspaningstechnoloog kan Dirk overal aan de slag waar metaal
en kunststof worden verwerkt tot kleine onderdelen. Het werken
aan apparatuur voor een onderzoeksomgeving heeft het meest zijn
interesse, bijvoorbeeld specialistische medische instrumenten,
laboratoriumapparatuur of onderdelen voor ruimtevaarttechnologie.

Steeds beter. Steeds
nauwkeuriger. Dat is
de kick voor Dirk.

VERSPANINGSTECHNOLOOG V/M
Opleiding: Research instrumentenmaker
(niveau 4)
Beroepsrichting: Fijnmechanische techniek
Deze opleiding op andere niveaus:
• Niveau 2: Verspaner
• Niveau 3: Fijnmechanisch verspaner;
Allround verspaner
Kenmerken van dit beroep: met machines
werken, aan één project werken, zelfstandig
werken
Benodigde competenties: nauwkeurig,
handvaardig, communicatieve vaardigheden,
zelfstandig, kwaliteitsbewustzijn
Waar kun je deze opleiding volgen?
Kijk op www.mbostad.nl/beroepen/
researchinstrumentmaker
60

Meer weten?

www.techniektalent.nu/vo

TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van technische sectoren in opdracht van werknemers- en
werkgeversorganisaties. Het is ons doel om jongeren te enthousiasmeren voor de techniek om daarmee technisch talent te winnen voor de technische sectoren. Dit doen we samen met schoolleiders, decanen, docenten
en leerkrachten én technische bedrijven. Door hen te inspireren, te adviseren en te faciliteren met kennis over
integratie van techniek en technologie in het funderend onderwijs, en door de samenwerking tussen scholen en
bedrijven te stimuleren.
Ga voor meer informatie over al onze activiteiten naar www.techniektalent.nu.
Foto: TechniekBeeldbank.nu
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