
 

 

Installatiebedrijven, Alfa-college en RUG ontwikkelen samen nieuwe 
MBO-4-opleiding voor technicus 

 

 
In de oude zittingszaal van de Rechtbank, ondertekenden op 30 maart Alfa-college Groningen, Engie 

Services, Energiewacht Assen, Strukton Worksphere, Eekels Technology, InstallatieWerk Noord, OTIB 

en Rijksuniversiteit Groningen (GSG  Lifelong Learning) de samenwerkingsovereenkomst voor de 

ontwikkeling van een nieuwe opleiding technicus installatietechniek.  

 

Jacques Zeelen, hoogleraar Lifelong Learning (GSG) opende de 

bijeenkomst. Hij gaf aan dat de nieuwe opleiding gaat inspelen op de 

meest recente technologische en digitale ontwikkelingen in de installatie 

sector, waarbij ook  veel aandacht zal uitgaan naar sociale en 

communicatieve vaardigheden op de werkplek. In de opleiding is er veel 

ruimte voor leren in de praktijk. Halverwege wordt het leren gecombineerd 

met een arbeidscontract. Hij benadrukte het belang van het vakmanschap 

van mbo-opgeleide medewerkers: “het gaat niet alleen om het alsmaar 

hoger maar ook om het dieper en rijker opleiden van mbo-ers”. 



 

  

 

 

 

 

Ook Joost Herman, hoogleraar en directeur van Globalisation Studies 

Groningen, verwelkomde de gasten. Hij noemde het project een voorbeeld 

van hoe lokaal goed kan worden ingespeeld op globalisering. 

 

De bedrijven gaven aan dat zij zitten te springen om medewerkers die hun 

technische kwaliteiten kunnen verbinden met digitale en sociale 

vaardigheden. Daarom participeren zij actief in de ontwikkeling en de 

uitvoering van de opleiding. Henk Lier, directeur van Strukton, stond stil bij 

de enorme invloed van de digitalisering: “van constructiebedrijf met IT-

invloeden naar een IT-bedrijf dat actief is in de constructie”. Freddy de Boer, 

directeur van Engie, gaf aan dat de digitalisering ook de rekrutering 

verandert. De tijd dat medewerkers van ”vader-op-zoon“  in het bedrijf komen is voorbij. “We 

moeten als branche ons imago verbeteren om aantrekkelijk te blijven voor de nieuwe medewerkers.”  

 

Erik Nijhof, directeur van Installatiewerk, onderstreepte het belang van opleidingsinnovatie om zo 

ook nieuwe groepen medewerkers naar de technische branches te trekken. Alie Bos, HR-manager 

van Energiewacht, deed de suggestie om de naam van de installatiebranche te veranderen om zo het 

imago van deze sector te verbeteren. Hendrik de Haan, algemeen directeur van Eekels, noemde de 

opleiding “een belangrijk initiatief dat een oplossing biedt voor de digitale en sociale uitdagingen 

waar we voor staan”. Ook Peter Smulders van het opleidingsfonds OTIB, dat naast de provincies 

Groningen en Drenthe, het project financieel ondersteunt, wees op het belang van de digitale skills in 

een wereld waarin functies verdwijnen of van inhoud veranderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Wim Moes, voorzitter van College van Bestuur van het Alfa-college, verwelkomde de betrokkenheid 

van het bedrijfsleven als een voorbeeld van regionaal co-makership: een samen optrekken van school 

en bedrijven als gelijkwaardige partners. De nieuw opleiding past bij de strategische koers van het 

Alfa-college: praktijk als ‘verantwoorde leeromgeving’ en aandacht voor social skills om blijvend 

maatschappelijk succesvol te kunnen zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het project is mede gebaseerd op de ervaringen van Workforce Opportunity Services (WOS) uit New 

York. Professor Arthur Langer, Columbia University, was uitgenodigd om zijn kennis en ervaringen te 

delen met het projectteam van de nieuwe opleiding. Belangrijk acht Langer het om de 

beroepspraktijk zo snel mogelijk een plek te geven in het leerproces: learning bij doing. Dit helpt om 

de overgang naar het bedrijfsleven te bespoedigen. Ook benadrukte hij het belang van het vinden 

van de verborgen talenten en van ongoing mentorship. Door voortdurende coaching heeft WOS 

jongeren, die in Harlem (NY) uit het schoolse systeem zijn gevallen, kunnen helpen bij hun 

persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit is binnen veel technische opleidingen niet 

gebruikelijk. Ten onrechte, aldus Langer, self-esteem, het vergroten van het geloof in jezelf, blijkt 

naast de technische vaardigheden net zo belangrijk te zijn voor het vinden van een baan en voor 

succes in je loopbaan.  

 

Aan het einde van de bijeenkomst vond de ondertekening 

plaats van de samenwerkingsovereenkomst. Jacques 

Zeelen bedankte iedereen voor hun bijdrage aan het 

project en wees nog even op de informatiebijeenkomst 

voor mensen die overwegen om deel te nemen aan  de 

opleiding:  dinsdag 18 april om 19.00 uur bij het Alfa-

college in Groningen, Admiraal de Ruijterlaan 2. 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Voor nadere informatie: 

 
Geert Berghuis, 
Projectleider Toekomstbestendig technisch vakmanschap 
info@geertberghuis.nl 
t. 06-13705986 
 
Jacques Zeelen, 
Hoogleraar Lifelong learning GSG 
j.j.m.zeelen@rug.nl 
t.050-3636510 
t. 06-46683098 
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