
‘Installatietechniek 
verveelt nóóit!’ 
 
Installatietechniek is een beduidend 
veelzijdiger vak dan de meeste men-
sen denken. Andy Houterman uit 
Bemmel en Dave Groeneboer uit 
Nijmegen kunnen het weten. Zij kij-
ken nu een paar jaar rond in de keu-
ken van de installatietechniek en zijn 
razend enthousiast. “Het is zo’n 
móói vak, zó afwisselend, met zó 
veel mogelijkheden! Dat gaat ge-
woon nóóit vervelen. Zo kunnen we 
werken en leren tegelijk.” 
 
De 18-jarige Dave en de 19-jarige Andy zit-
ten een dag in de week op school, bij de 
sector Techniek van het ROC in Nij-
megen. De rest van de week werken ze 
bij respectievelijk Kropman BV in Nijme-
gen en BOD Totaalinstallateur in Bemmel.  
“Ik volg nu de opleiding Installatie Mon-
teur via de BBL. Daarvoor heb ik assis-
tent-monteur gedaan via de BOL”, zegt 
Andy. De beroepskeuze was voor hem 
niet zo moeilijk. “Mijn vader zit in het 
vak, dus ik ging wel eens mee kijken. 
Het interesseerde me, want je komt 
overal en elke dag is anders.” 
Dave kwam niet via zijn pa met de in-
stallatietechniek in aanraking maar tij-
dens een excursie in het Nijmeegse Rad-
boudziekenhuis. De firma Kropman heeft 
daar allerhande grote installaties aange-
legd. Dave was meteen verkocht. “Al die 
verschillende materialen zoals koper, 
zink, staal, roestvrijstaal, messing…. De 
verwarmingsinstallatie, de koeling, de 
luchtbehandelingkasten, het laborato-
rium, de behandeltafels met alle appara-
tuur… Die hele installatietechniek, dat is 
gewoon hartstikke mooi!” 
 
De combinatie van leren en werken 
noemen Dave en Andy “echt perfect” en 
niet alleen vanwege het salaris dat ze 
van hun baas ontvangen. “Wat je op 
school in de theorie leert, kun je direct in 
de praktijk toepassen. En de afwisseling 
is fijn, want je leert óók op je werk.” 
Dave: “Ik mag bij Kropman alles. Als een 
collega iets doet wat ik ook wil probe-
ren, dan kan dat. Hij kijkt dan even met 
mij mee en daarna mag ik het zelfstandig 
doen als hij ziet dat ik ’t kan.” 
“Ze geven je vertrouwen”, stelt Andy. 
“En dat is overal zo.” Zelf werkt hij mo-
menteel in een nieuwbouwwijk en legt 
daar koperen gas- en waterleidingen en 
riolering van PVC aan. Dave zit voor zijn 
werkgever op een bouwproject in Oss. 

De liefde voor het vak zien beiden terug 
bij hun medescholieren die ze wekelijks 
een dag treffen. Cor Princen, teamleider 
en docent installatietechniek op het 
ROC, bevestigt dit. “We krijgen jaarlijks 
vijftig tot zestig nieuwe leerlingen. De 
uitval is gering. Tachtig tot negentig 
procent blijft. Na twee jaar valt er eigen-
lijk niemand meer af. Dat heeft vooral te 
maken met het enthousiasme dat de 
jongeren overal in het vak tegenkomen.” 
 
De werkervaring moeten de toekomstige 
installateurs opdoen bij een erkend leer-
bedrijf, zoals Kropman en BOD. Ook kan 
dit via het Regionaal Opleidingsbedrijf In-
stallatietechniek Achterhoek Rivieren-
land, kortweg het ROI. Afhankelijk van 
hun opleiding oefenen de leerlingen, on-
der het toeziend oog van een leermees-
ter, aanvullend twee of vier dagen per 
maand praktische vaardigheden, zoals 
lassen of solderen. De opleiding wordt 
helemaal betaald en ook op de school- 
en praktijkdagen ontvangen ze salaris.  
“Ik weet zeker dat er in deze sector 
nooit werkloosheid zal komen. Plus: de 
techniek vordert elk jaar. Daarin groei je 
mee. Ik ken geen enkele collega, ook 
niet van andere bedrijven, die spijt heeft 
van zijn baan. Het is altijd gezellig, het is 
afwisselend en je helpt elkaar gewoon”, 
glundert Dave. 
 
De installatiebranche telt vele soorten 
bedrijven, van klein tot groot. “Ik vind 
een kleiner bedrijf knusser”, stelt Andy. 

“Je ziet je collega’s elke dag, je kent ie-
dereen en je kunt je problemen beter 
neerleggen. Je komt ook meer bij men-
sen thuis. Ik zou daarom niet snel bij een 
groot bedrijf aankloppen.” 
Dave deelt deze mening niet: “Mensen 
denken dat je in een groter bedrijf minder 
aandacht krijgt, maar dat is niet zo. Hier 
bij Kropman kun je gewoon aangeven 
dat je iets anders wilt doen, bijvoorbeeld 
met zwembaden. Je krijgt dan de kans 
om het te leren en elke richting op te 
gaan die je wil. Het voordeel van een 
groot bedrijf is juist dat er veel meer 
mogelijkheden zijn.”  
 
De beide jongemannen zijn knap ambiti-
eus. Dave: “Ik wil zo veel mogelijk di-
ploma’s halen. Lasser, onderhoud, servi-
ce, installeren op niveau 3, een stukje 
elektro erbij, eigenlijk wil ik gewoon alles 
kunnen.” Andy: “Ik zie mezelf zeker nog 
vijf, zes jaar op school zitten. Misschien 
begin ik later voor mezelf, maar dat komt 
pas over acht of negen jaar. Eerst wil ik 
nog zo veel mogelijk leren.”  
  
Ook geïnteresseerd in een van de vele 
opleidingen binnen de installatietech-
niek? Bel het ROC Nijmegen (024 - 
343.44.10) of mail naar c.princen@roc-
nijmegen.nl. Of ROI Achterhoek Rivieren-
land: 0314 - 36.07.07, www.ROI.nl. 
 
 

Tekst: Anton van Grunsven /  
Adviesbureau Batouwe opleidingen  

Dave Groeneboer (links) en Andy Houterman aan het werk bij de “legionella-killer” in 
de Kropman-fabriek op Bijsterhuizen. Dit apparaat moet ervoor zorgen dat er geen 
legionellabacteriën komen in de warmwaterinstallaties van bijvoorbeeld douches op 
sportcomplexen. 


