
Platform M&T    webinar Mobiele werktuigen



Programma

Verzorgd door Erwin Heuvelmans, Albert Knol en Herman Meppelink

Waar staat Tim voor?  (Herman)

Argumenten van Erwin en het Munnikenheide College voor samenwerking met Tim. (Erwin)

Hoe Erwin met het material werkt – filmpje. (Erwin)

Het ontwikkelen en up to date houden van het lesmateriaal  (Albert)

Presentatie en overzicht van het (ontwikkelde en/of te ontwikkelen) materiaal (Albert)

Procedure aanschaf (Albert)

Rondvraag en afsluiting (Allen)

OPM: Tussendoor zijn (gevraagd of ongevraagd) vragen te stellen of opmerkingen te maken

– steek Handje op  ✌ - Herman geeft vragenstellers het woord. 



Tim stimuleert de innovatie in het  
onderwijs in de sector Mobiele 

werktuigen in brede zin en verbindt 
daartoe de verschillende actoren.



Deelnemers

Branche-organisaties

Fedecom – BMWT – KOMAT (adviesgroep materieel van Bouwend Nederland)

3 RIF aanvragers:

Friesland College–Heerenveen, ROC Aventus–Apeldoorn, SOMA College-Harderwijk

11 andere MBO instellingen:

Aeres Tech–Ede, Clusius College–Hoorn, Gilde Opleidingen–Roermond, Helicon–Boxtel, Landstede–Raalte, 

Curio–Breda, Regio College–Zaandam, Scaldia–Vlissingen, Techniek College–Rotterdam, Wellant College–

Houten, Terra College–Emmen.



De wereld van Mobiele Techniek 
staat voor gigantische 

veranderingen



Ontwikkelingen

Grote maatschappelijke opdracht verwoord in De Bouwagenda.

https://www.debouwagenda.com/roadmaps/default.aspx

Klimaatakkoord leidt dwingend tot andere manieren van werken

en het gebruik en inrichting van onze omgeving

Economische Zaken en Klimaat voor Elektriciteit en Industrie, 

Binnenlandse Zaken voor Gebouwde omgeving,

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor Landbouw en landgebruik,

Infrastructuur en Waterstaat voor Mobiliteit.

Vergrijzing leidt tot arbeidsmarkttekorten

Technologische ontwikkelingen gaan door en versnellen zelfs.

- we zitten in het begin van de digitale revolutie   

https://www.debouwagenda.com/roadmaps/default.aspx
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/elektriciteit
https://www.klimaatakkoord.nl/industrie
https://www.klimaatakkoord.nl/gebouwde-omgeving
https://www.klimaatakkoord.nl/landbouw-en-landgebruik
https://www.klimaatakkoord.nl/mobiliteit


Noties n.a.v. de geschetste 
ontwikkelingen
➢ De leerlingen studenten die wij nu gaan opleiden 

gaan pas vanaf 2070 met pensioen!

➢ Welke technische ontwikkelingen zullen zij mee 

gaan maken?

- andere energiebronnen

- gebruik van sensortechnologie en data

- autonoom rijdende machines

- toepassing van andere materialen

- circulair bouwen en gebruiken

➢ Infrabouwers en leveranciers slaan handen ineen: 

breed onderzoek naar emissievrij materieel

➢ Etrac

https://www.mechaman.nl/landbouwmechanisatie

/2020/10/22/trekker-zonder-standaard-hef-aftakas-

diesel-en-hydrauliek

https://www.bouwmachines.nl/materieel/artikel/2020/09/infrabouwers-en-leveranciers-slaan-handen-ineen-breed-onderzoek-naar-emissievrij-materieel-10148111


Onderdelen van het Rif project  
TIM



Tim lijnen
Practoraat

Practor is Bert Jimmink  

Initiator en verbinder  m.b.t. nieuwe technologie / onderwijs

- waterstof

- elektrificering

- smart technologie 

Bekenheid beroep en opleidingen optimaliseren

- gastlessen en excursies door/bij “bedrijven” in het V.O.

- lesmateriaal voor het V.O. beschikbaar stellen

- communicatie – zie website TIM

Innovatieve onderwijsinhoud realiseren

- onderwijsbronnen ontwikkelen samen met bedrijfsleven

- docentstages bij bedrijven

- scholingsdagen en trainingen bij bedrijven

- chalengens voor studenten/bedrijven

Verduurzaming van TIM

- na het RIFproject gaan we door



Voor aanvullende informatie
herman.meppelink@soma-college.nl

tot 1 juli 2021

mailto:herman.meppelink@soma-college.nl


Albert Knol  - lesstofontwikkelaar Aeres Tech Productions



Hoe ontstaat een 
praktijkopdracht?



Concept in klein comité

CONCEPT



Overleg met werkgroep

Pilot
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Up-to-date houden

KLEINE WIJZIGINGEN WORDEN DIRECT DOORGEVOERD

GROTE WIJZIGINGEN WORDEN EERST VOORGELEGD AAN DE WERKGROEP

WERKGROEP HEEFT JAARLIJKS OVERLEG



Machine onderhoud Machine onderhoud
Machine doorsmeren
Accessoire monteren of vervangen
Dagelijkse controle uitvoeren

Inspecteren hijsgereedschappen
Hijsen van een eenvoudige last

Hydraulische systemen Hydrauliekslang vervangen
Leidingen vervangen ontluchten drukvrij maken
Een leiding maken
Onderdeel hydraulieksysteem vervangen
Practicum bord hydrauliek 1
Practicum bord hydrauliek 2

Pneumatiek FluidSim directe en indirecte bediening
FluidSim OF schakeling
FluidSim EN schakeling
FluidSim snelheidsregeling
Luchtlekkage zoeken
Luchtdrukremmen
Schema's lezen, onderdelen ventielen 3/2 ventiel 5/2 ventiel op 
bord

Elektro Schema's lezen verlichting aanhangwagen.
Bedrading controleren, storing zoeken

Veiligheid Bij de machines / apparatuur de veiligheidsaspecten vermelden

Overzicht 
opdrachten



Praktijkopdrachten bestellen



Praktijkopdrachten bestellen



Praktijkopdrachten bestellen
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