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Links de trotse directeur van de School voor Proces- en Milieutechniek 

Jeanne Nuijten, rechts Hans van den Bersselaar van de Brabants-Zeeuwse 

Werkgeversvereniging. In het midden de winnaar van de 

BZW / ROC Techniek Award 2016: Mitchell Janssens. 

Hij heeft het beeldje, de oorkonde en de prijs van € 500,- in zijn handen.   

De foto oogt wat vlekkerig omdat Jeanne, Mitchell en Hans in de projectie staan. Zie blz 3 voor de overige prijswinnaars. 
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Logistiek vernieuwt

Bedrijven op 
de Open Dag

Zaterdag 24 september is de Dag van 
Transport en Logistiek in Waalwijk: 
van 13 tot 17 uur, Gragtmansstraat, 
Haven Vll.

Een mooie gelegenheid voor scholieren 

om kennis te maken met één van de 

speerpunten van de economische 

ontwikkeling in Midden-Brabant. Old-

timershow, rij-simulatoren, heftruckpar-

cours, squadrijden en heel veel mooi 

materiaal. Doe mee en ervaar wat 

logistiek betekent. De logistieke 

opleidingen van ROC Tilburg geven 

acte de présence!

Dag van Transport en Logistiek 
Waalwijk, 24 september  

Kijk op: logistiekmiddenbrabant.nl  

DECANENDAG

OPEN AVOND

INLOOPAVOND

OPEN DAG ZONDAG 27 NOVEMBER 2016, 11 - 15 UUR OP ALLE LOCATIES

DONDERDAG 6 OKTOBER 2016, VANAF 12 UUR OP STAPPEGOOR

DONDERDAG 26 JANUARI 2017, 18 - 21 UUR OP ALLE LOCATIES

DONDERDAG 16 MAART 2017, 18 - 21 UUR OP ALLE LOCATIES

Om studenten te binden en te boeien moet je het curriculum en de didactisch 
aanpak bij de tijd houden. Dat is het team van de BOL 4-opleiding 'Manager 
transport en logistiek' wel toevertrouwd.

Mogelijke warehouse-inrichtingen en 

goederenstromen in beeld brengen 

met behulp van Lego, en natuurlijk 

nadenken over toekomstige ontwikke-

lingen: wat gaat robotisering beteke-

nen voor het warehouse van de 

toekomst? Gaat het AGV - Automatisch 

Geleide Voertuig - de logistieke 

medewerker alleen helpen of ook 

vervangen?  

 

Dag van Transport en Logistiek 2015

Bedrijven die zich willen presenteren 

tijdens de Open Dag: dat kan, wij laten 

graag zien dat we goede banden 

hebben met het bedrijfsleven. Regel dit 

via het team waar u contact mee hebt.

KLu en KLM bij de opleiding 

luchtvaarttechniekIFF bij de opleiding procestechniek 



Pareltje van ROC Tilburg: de Robo-structuur
Voor elke technische branche hebben 

wij, al meer dan 20 jaar, een Robo: 

Regionaal Overleg Bedrijfsleven 

Onderwijs. In elke Robo zitten toon-

aangevende bedrijven uit de branche, 

beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo), 

overheid (gemeente) en kennisinstel-

lingen (SBB).

Transport en Logistiek

Dhr Ton Verbraak van Speedliner, tevens 

Robo-lid, reikt de tweede prijs uit aan 

Boyd Blonk. De eerste prijs was voor 

Çemil Demirci, maar die moest werken! 

De hele week lag de rode loper uit voor 

de geslaagden en hun aanhang! 

De Robo's houden zich bezig met de 

onderwijsinhoud, stageplaatsen, wensen 

van het bedrijfsleven, aansluiting tussen 

verschillende onderwijssoorten in 

doorlopende leerlijnen, promotie van 

technische beroepsopleidingen. 

Luchtvaarttechniek 

Peter Hendrickx, Training Coördinator 

bij Fokker Services B.V., prijst Pim den 

Dekker, technicus mechanica vliegtuig-

onderhoud.

Brancheonderscheidingen en 
BZW / ROC Techniek Award
Uitstekende, betrouwbare en goed opgeleide technici die de klus klaren: die leveren wij elk jaar af. En het bedrijfsleven weet dat, 

want elke branche reikt aan de beste techniekstudent van dat jaar een branche-onderscheiding uit. Uit die negen uitblinkers 

kiest de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) dan de allerbeste en die krijgt, naast zijn branche-onderscheiding, ook 

de BZW / ROC Techniek Award. En hij komt op de voorpagina van Clip!

Hieronder treft u de andere branchewinnaars aan.

Elektrotechniek

Namens de Robo feliciteert docent 

elektrotechniek Sjef van Mook Mariska 

van Leest, eerste monteur elektro-

technische installaties.  

Mechatronica 

Henk Meeuwissen van CSI, voorzitter 

van de Robo-mechatronica, spreekt 

Jurgen Djosemito toe. 

Motorvoertuigentechniek 

Jan-Hein Alkemade van garage Renova 

en voorzitter van de Robo Motorvoer-

tuigentechniek, reikt de oorkonde uit 

aan Mauri Esser, autotechnicus.  

Installatietechniek 

Docent Jory Vos overhandigt namens de 

Robo de oorkonde aan Remco 

Beekmans, servicemonteur installatie-

techniek.

Metaal 

Geert Naaykens, directeur van 

Naaykens Luchttechnische Apparaten-

bouw en voorzitter van de Robo Metaal, 

feliciteert plaatwerker Berrie Waterink.

Bouwtechniek

Schilder Jeffrey van Veen kijkt verheugd 

de zaal in terwijl directeur Bouwmensen 

en Robo-voorzitter Hans van Gestel zijn 

uitverkiezing bekend maakt. 



Leerlingen gezocht – werkgarantie!
Schilders, timmerlieden, metselaars - 

prachtige beroepen toch? Concreet en 

zichtbaar en met een rijk verleden - 

maar ook met toekomst! 

In de bouw is volop vraag naar 

vakmensen, en dus is er volop gelegen-

heid voor leerlingen om aan de slag te 

gaan.

 

Het samenwerkingsverband 

Bouwmensen heeft voor alle aanmelders 

een leerwerkplaats ter beschikking. 

leerlijn van vmbo naar mbo en dan naar 

hbo lijkt verzekerd. 

We maken een verbinding tussen deze 

nieuwbouw en ons techniekgebouw en 

leerlingen van Vakcollege Tilburg 

zullen in de toekomst gebruik gaan 

maken van de technische werkplaatsen 

van ROC Tilburg. 

Nieuwe buren - Vakcollege 
Tilburg bouwt op Stappegoor

Wethouder Marcella Hendrickx, Fred 

van der Westerlaken van ROC Tilburg 

en Robert Weijmans, directeur van 

Vakcollege Tilburg, schroefden samen 

met drie leerlingen het bord aan de 

eerste paal. 

Ook Fontys Hogescholen was vertegen-

woordigd, dus een doorlopende 

Pal ten oosten van het techniekgebouw van ROC Tilburg komt Vakcollege 
Tilburg. Op woensdag 29 juni ging de eerste paal (symbolisch) de grond in en 
in augustus 2017 beginnen we daar met de lessen! 

v.l.n.r: Joya, Selin, Fred van der Westerlaken, 

Marcella Hendrickx, Marco, Robert Weijmans 

Vakcollege-leerlingen Joya Sterk, Selin 

Diyanov Sashev en Marco van Elten  

Foto's: Rob Spanjaart.

Bouw en installatie integreren 
Als je een huis laat bouwen is het wel 
handig als daar ook een waterleiding 
in komt, en een gasleiding en 
elektriciteitskast en een wc en een 
douche en een rioolaansluiting. En 
een verwarmingsinstallatie. Dat is 
allemaal het werk van de installateur 
(voorheen: loodgieter). Goede 
samenwerking en afstemming tussen 
bouwers en installateurs is dus 
belangrijk, maar het contact tussen 
de opleidingen bouwtechniek en 
installatietechniek liet te wensen 

over. Wij gaan dat aanpakken!  
Dat is een onderdeel van het project 
Samen Slim Bouwen aan de 
Toekomst, dat ROC Tilburg samen 
met Summa College uit Eindhoven 
doet. In dat kader hebben de Robo 
bouw en de Robo Installatietechniek 
met elkaar overlegd en gingen 
afgelopen week onze studenten 
installatietechniek aan de slag in het 
practicum bij de IWBZ.
De volgende stap is een 
geïntegreerde stage 

bouw/installatietechniek - daar wordt 
aan gewerkt!

De technische opleidingen timmeren aan de weg!
Bij onderstaande manifestaties presenteren wij onze technische opleidingen. 
Kom langs en ontmoet ons, wij vertellen graag ons verhaal: 

Techniekplein Onderwijsbeurs Eindhoven -

Voorlichting per opleiding, Stappegoor -

  

Toekomstig Techniek Talent, Koepelhal -  

Zien Doen Beleven, Beatrix College -

Open Dag, alle locaties -  

30 september + 1 oktober

19 oktober 

 

19 oktober

12 november

27 november 

De Onderwijsbeurs Zuid is het grootste 

studiekeuze-evenement van Nederland en 

vindt plaats op vrijdag 30 september en 

zaterdag 1 oktober in het Beursgebouw in 

Eindhoven. 
De technische opleidingen van ROC Tilburg 

staan op het Techniekplein, een gezamenlijk 

project van Summa College, ROC Ter Aa, 

Goflex, OTIB, S-BB, IWNL, 

Brainportindustries en ROC Tilburg! Met 

subsidie van de Stichting Promotie 

Techniektalent, waarvoor hartelijk dank!
Zie ook: www.onderwijsbeurszuid.nl 


