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Traditioneel is één van de eerste vrijdagen in juni het moment om het TVVL-

cursusseizoen af te sluiten. Dit jaar gebeurde dat op 8 juni jl. Bijna 300 personen 

waren naar De Reehorst in Ede gekomen om de aanwezige cursisten te feliciteren 

met hun behaalde resultaat. De feestelijke sluitingsmiddag stond in het teken van 

persoonlijke ontwikkeling, de meerwaarde van TVVL en haar cursussen en was 

vooral ook een gezellige nazit met cursisten, partners, werkgevers, docenten en 

bestuursleden van TVVL.

Feestelijke afsluiting 
cursusseizoen 2011-2012

J. ( Jos) Bijman, Coördinator Opleidingen TVVL

Op deze traditionele feestelijke sluitingsmid-
dag verwelkomde Joop Bosland, voorzitter 
van het Curatorium Cursussen, een record 
aantal cursisten, partners, kinderen, docenten, 
examencommissieleden en bestuursleden. 
Ondanks de start van het Europees kampioen-
schap voetbal in Polen/Oekraïne waren er bijna 
300 personen aanwezig om het einde van het 
cursusseizoen 2011-2012 te vieren. De middag 
kende een aantal gedenkwaardige momenten:
-  het grote aantal cursisten dat dit jaar een 

TVVL-cursus heeft gevolgd: een stijging 
van maar liefst 17% ten opzichte van het 
vorige cursusseizoen (2010-2011). Vooral 
de toename van het aantal cursisten 
Luchtbehandelingstechniek viel op. Het 
gewenste aantal van vier groepen werd 
bereikt;

-  een groot aantal vrouwelijke cursis-
ten dat zich had ingeschreven. Dit jaar 
maar liefst dertien, waarvan de meesten 
zich hadden aangemeld voor de cursus 
Luchtbehandelingstechniek. TVVL vindt dit 
een positieve ontwikkeling;

-  uitstekende resultaten die werden 
behaald, waarbij vooral de stijging van 
het slagingspercentage voor de cursus 
Luchtbehandelingstechniek positief stemt 
(75% t.o.v. 60% in 2010-2011);

-  de succesvol verlopen introductie van de 

cursus Duurzaamheid in de Gebouwde 
Omgeving in januari 2012. Een volle groep 
(maximaal 16 deelnemers), leuke relevante 
locaties en een zeer goed beoordeelde pilot;

-  het weer doorgaan van de volledig 
geactualiseerde en herschreven cursus 
Commissioning, met maar liefst 18 deelne-
mers;

-  het weer van start gaan van de 
cursus Projectmatig Ontwerpen van 
Klimaatinstallaties, die drie jaar niet heeft 
gedraaid;

-  drie cursisten die deze jaargang twee cursus-
sen hebben gevolgd en twee cursisten die, 
naast een andere pittige TVVL-cursus, ook 
het herexamen Luchtbehandelingstechniek 
met goed gevolg wisten af te ronden;

-   een met 31 deelnemers goed bezette cursus 
MRKC, uitgevoerd door Elsevier opleidingen. 
Ook hiervan was een aantal cursisten aan-
wezig om het verdiende dipoma in ontvangst 
te nemen.

 DE UITREIKING
Het belang van persoonlijke ontwikkeling 
werd door de voorzitter van het Curatorium 
Cursussen in zijn welkomstwoord nadrukkelijk 
benoemd. Het volgen van vakinhoudelijke 
bijscholing is van belang om als starter in de 
installatiesector de benodigde competenties 

op te doen, maar ook om bij te blijven in de 
steeds sneller veranderende en complexer 
wordende techniek. De TVVL-cursussen zijn 
uitstekende voorbeelden van bijscholing met 
meerwaarde. De post-hbo-cursussen vragen 
niet alleen om aanwezigheid tijdens de les 
maar vereisen ook veel zelfstudie om de lessen 

Tweets ten tijde van de sluitingsmiddag
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voor te bereiden, de bijbehorende werkop-
drachten te maken en natuurlijk het examen 
voor te bereiden. “Een diploma of certificaat 
van een TVVL-cursus is dan ook niet niets”, zo 
stelde Bosland in zijn toespraak. “De meer-
waarde is dat de cursist direct na de les het 
geleerde in de praktijk kan brengen. Dit is voor 
de werkgevers van belang.” Bosland zette de 
werkgevers in het zonnetje, want zij zijn het die 
hun medewerkers naar de cursus sturen en ze 
ondersteunen bij het volgen ervan. Overigens 
geldt het belang van ondersteuning ook voor 
het thuisfront. De studiebelasting voor een 
TVVL-cursus is immers niet gering.
Het diploma of certificaat is dus heel wat 
waard. En dat was te merken aan de cursis-
ten, die één voor één het podium werden 
opgeroepen om het felbegeerde document in 
ontvangst te nemen van Joop Bosland. Per cur-
susgroep werd de uitreiking afgerond, waarbij 
elke groep op de foto ging. Een applaus van 
bijna een uur lang begeleidde dit officiële maar 
zeer feestelijke onderdeel van de middag.
Tijdens de uitreiking stond ook Nancy 
Westerlaken op het podium in de functie van 
TVVL-bestuurslid en portefeuillehouder van 
de pijler Kennisplein. Samen met Jos Bijman, 
Coördinator Opleidingen van TVVL, felici-
teerde zij de cursisten. 

Beste cursist(e)
Traditiegetrouw wordt per cursus ook de beste 
cursist in het zonnetje gezet. Deze ontvangt uit 

de handen van Bosland een speciale oorkonde 
en een waardebon, en natuurlijk een extra 
applaus uit de zaal. In het namenoverzicht van 
geslaagden, achter dit artikel, zijn de beste 
cursisten met een sterretje gemarkeerd.

 YOUNG TVVL
De aanwas van leden is voor een vereniging als 
TVVL vanzelfsprekend belangrijk. De cursisten 
hebben tijdens het cursusjaar recht op de 
voordelen van een normaal lidmaatschap, 
zoals toezending van het TVVL Magazine. 
Bosland zegde de cursisten toe, in de vorm van 
een cadeautje namens het bestuur, dat zij het 
magazine nog tot eind 2012 zullen ontvangen. 
Ook deed hij een oproep aan de aanwezigen 

-Tabel 1- Overzicht aantal cursisten en examenresultaten 2011-2012

om het lidmaatschap op te pakken en waar 
mogelijk actief te worden binnen de vereni-
ging.
Dit was eveneens de boodschap van Gerard 
Lokhorst, voorzitter van Young TVVL. Hij 
maakte de zaal enthousiast voor deze ‘tak’ van 
de vereniging met een film over de activi-
teiten die Young TVVL de laatste jaren heeft 
georganiseerd. Deze activiteiten kenmerken 
zich doordat ze een combinatie van techniek 
en ontspanning in zich herbergen, zoals bij het 
skydiven en elektrisch rijden. 

Cursus  Cursisten
2010-2011 

 Cursisten
2011-2012 Examen Geslaagd Certificaat 

Luchtbehandelingstechniek5 84 99 1041 78 (75%) 27

Sanitaire Technieken 16 16 162 14 (88%) 2

Luchtbehandeling Speciale Ruimten5 21 19 18 15 (83%) 4

Geluid in Technische Installaties5 18 17 133 8 (62%) 9

Werktuigkunde voor Elektrotechnici 26 23 21 21 (100%) 2

Installatie Project Management 15 -7

Commissioning - 18 17 17 (100%) 1

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving - 16 -6 13 (82%) -

Projectmatig ontwerpen Klimaatinstal-
laties - 10 -4 - 10

Bouwkunde voor W&E 16 11 -4 - 11

Totaal 196 229  

Joop Bosland, voorzitter Curatorium Cursussen

Gerard Lokhorst enthousiasmeert de zaal voor 

(Young) TVVL

 NAZORG
Young TVVL was ook verantwoordelijk voor de 
nazorg van de cursisten na een zwaar studie-

1: Inclusief 9 herexamenkandidaten van vorig jaar

2: Inclusief 1 herexamenkandidaat van vorig jaar

3: Inclusief 1 herexamenkandidaat van vorig jaar

4: Cursus heeft geen afsluitend examen

5: sphbo gecertificeerd

6: Toets betreft het maken van een opdracht

7: Dit jaar niet doorgegaan
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jaar. Die nazorg betrof een geweldig caba-
retstuk dat werd opgevoerd door Sophie van 
Hoytema. Zij deed dit in de hoedanigheid van 
‘post-hbo-depressie-preventie-consulente’. 
Met zeer herkenbare zaken voor de cursisten, 
zoals het vele lesmateriaal en de kroket van 
de Amershof, kreeg zij menigmaal de lachers 
op haar hand. Ook de docenten werden door 
Sophie bezongen. Met een nieuw verenigings-
lied werd het officiële gedeelte afgesloten 
en volgde een gezellige nazit met drankje en 

buffet.
 NIEUWE CURSUSSEN

Zoals in het begin van dit artikel al genoemd, 
was één van de hoogtepunten dit cursussei-
zoen de nieuwe cursus Duurzaamheid in de 
Gebouwde omgeving. Deze nieuwste 
TVVL-cursus kon bogen op ruime belangstel-
ling. De maximale groepsgrootte van 16 
personen voor de pilotgroep was snel bereikt. 
Deze specifieke groepsgrootte wordt vooral 
gehanteerd vanwege de interactieve opzet van 
de cursus. 

 CITATEN CURSISTEN
“Heel leerzaam en op de praktijk gericht.”
“Mijn visie op duurzaamheid is enorm ver-
breed en ik vond de cursus inspirerend.”
“Breder inzicht verkregen in het duurzaam 
bouwproces.”
“Ik heb vooral geleerd wat uitvoeringsvor-
men zijn en hoe je maatregelen financieel 
inzichtelijk kan maken.”

De cursisten moesten gedurende de cursus zes 
opdrachten uitvoeren, die betrekking hadden 
op een veelheid aan aspecten die kunnen 
voorkomen bij het realiseren van een 
Duurzaam Gebouw. Onderdelen waren naast 
energiebesparende maatregelen en duurzame 
opwekking een onderbouwde keuze van een 
label (Breeam o.i.d.) dan wel een bewuste 

keuze van de uitvoeringsvorm van het 
projectteam of de financiering. Ten slotte 
kregen de cursisten een aanzienlijke opdracht 
voorgeschoteld over de financiële haalbaar-
heid. De cursus werd op 17 april jl. afgesloten 
bij ICdubo te Rotterdam, waarbij het vooral 
ging om het samenbrengen van partijen en het 
enthousiasmeren voor Duurzaamheid.

 CURSUSSEIZOEN 2012-2013
Met de voornoemde sluitingsmiddag begon 
voor TVVL tevens de voorbereiding op het 
nieuwe cursusseizoen. Naast de al genoemde 
cursussen staan dat seizoen ook de vertrou-
wende cursussen weer geprogrammeerd:

Luchtbehandelingstechniek
Deelnemers hebben na het succesvol afronden 
van deze gecertificeerde post-hbo-cursus 
gedegen kennis van de grondbeginselen van 
de luchtbehandelingstechniek voor kantoor- 
en utiliteitsgebouwen. Zij zijn in staat om 
klimaattechnische berekeningen te maken en 
in het (voor)ontwerp van klimaatinstallaties 
gefundeerde keuzes te maken. 

Sanitaire technieken
Deelnemers zijn na het succesvol afronden 
van deze cursus in staat om zelfstandig 
sanitaire installaties, rioleringsinstallaties, 
gasinstallaties en brandblusvoorzieningen 
te ontwerpen en technisch te beoordelen. 
Onderdeel van de cursus zijn de workshops 
Technische en medische gassen, Zwembaden 
en Stoominstallaties. 

Luchtbehandeling Speciale Ruimten
Speciale ruimten hebben een ander bin-
nenklimaat dan gebouwen met standaard 
comfortcondities, zoals kantoorgebouwen. 
Afhankelijk van de toepassing is kennis nodig 
van de binnencondities en uitvoering van de 
installatie. De cursist is na afloop van deze 
gecertificeerde post-hbo-cursus in staat de 
vereiste binnencondities van speciale ruimten 

te specificeren en de hiervoor benodigde 
installaties te beoordelen.

Geluid in Technische Installaties
Deelnemers zijn na het succesvol afronden van 
deze gecertificeerde post-hbo-cursus in staat 
de meest voorkomende akoestische vraagstuk-
ken die zich in een comfort- en luchtbehande-
linginstallatie kunnen voordoen, zelfstandig 
te onderkennen, te analyseren en hiervoor 
oplossingen aan te dragen. 

Werktuigkunde voor Elektrotechnici
Na afronding van deze cursus heeft de 
deelnemer inzicht in de complexiteit van 
W-installaties. De cursist doet kennis op van de 
werking van W-installaties, begrippen, kenge-
tallen, eenvoudige berekeningen en vuistre-
gels. Elektrotechnici zijn hierdoor beter in staat 
om technische installaties meer integraal te 
beoordelen.

Bouwkunde voor W&E
De deelnemer vergroot zijn kennis van en 
inzicht in bouwkundige onderwerpen en maakt 
hem een betere gesprekspartner voor de 
betrokken partijen in de bouwkolom. De deel-
nemer krijgt bouwkundige informatie vanuit 
een brede invalshoek aangedragen waarbij de 
raakvlakken, zoals die in de dagelijkse praktijk 
voorkomen ruim aandacht krijgen. 

Sophie van Hoytema laat de zaal heerlijk lachen

 CITATEN CURSISTEN
“Degelijke en uitgebreide cursus die door 
discussie met medecursisten levendig 
wordt.”
“Na één jaar in dit vakgebied een goede 
cursus om opgedane ervaring te verdiepen.”
“Zeer leerzame en duidelijke opgezette 
cursus.”

 CITATEN CURSISTEN
“Zeer leerrijke en nuttige cursus.”
“Leerzaam, sluit goed aan op de praktijk en 
daarom toepasbaar.”
“Heeft mij veel inzichten gegeven in het 
ontwerpen van Sanitaire Installaties.”

 CITATEN CURSISTEN
“Prettig, mooie afstemming tussen praktijk 
en theorie door praktische docenten.”
“Positief, erg interessant. Veel uitbreiding 
van mijn huidig kennisniveau.”
“Erg leerzaam met veel bruikbare informa-
tie.”

 CITATEN CURSISTEN
“Een cursus en examen op niveau. Ik heb 
het gevoel dat ik een waardevol diploma 
heb gehaald.”
“Docenten hebben een grote kennis van 
zaken. Het is een plezier geweest om naar 
ze te luisteren.”

 CITATEN CURSISTEN
“Goede opstap naar de basiskennis van 
W-installaties.”
“Goed algemeen beeld gekregen van de 
werking en toepassing van verschillende 
soorten installaties met verhelderende 
basisberekeningen.”

 CITATEN CURSISTEN
“Omgang met brandscheidingen/vlucht-
route is mij nu veel duidelijker geworden.”
“Duidelijker hoe binnen bouwtechniek 
wordt gekeken naar de bouwconstructie.”
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Commissioning
Het afgelopen seizoen is de cursus geheel 
herschreven. De cursus is nu meer gericht op 
het commissioningproces, er zijn praktijkvoor-
beelden toegevoegd en retrocommissioning 
(commissioning in de bestaande bouw) is als 
les geïntegreerd. Na afloop van de leergang 
is de cursist in staat een commissioningplan 
op te stellen en, met de nodige aanvullende 
competenties, de uitvoerende commissio-
ningwerkzaamheden te coördineren en uit te 
voeren dan wel te laten uitvoeren in de hoeda-
nigheid van Commissioning Autoriteit.

Geslaagden en gecertificeerden 
cursusseizoen 2011 - 2012
* beste cursist

  LUCHTBEHANDELINGS  - 
TECH NIEK

Gediplomeerden
Wim van Aalten
Marco Bakker
Erik Bal
Mylee van Beers
Bas de Bekker
Thijs Bielderman
Eric Bosch
Frank Bouman
André Bouman
Lahoucine Boutorat
Nick Brouwer
Cornell de Bruin
Frank Bruurs
Paul Bullens
Jaap van Dam
Martijn van Dam
Marco van Damme
Niels Dekker
Arjan van Dijk
Harmen Dijkstra
Marc Dohmen
Niek van Dommelen
Maikel Dongor
Jan Drop
Christ Duif
Berry Eelzak
Johannes Fitzer

Marck Freriksen
René Gravekamp
Karel de Groen
Arnoud Haandrikman
Joris van Haren
Stefan Hartemink
Jos Hartman
Jan-Willem Heijstek
Guido Hendriksen
Erik Hogervorst
Joris Huikeshoven
Huub Jansen
Vincent Jansen
Michael Kalkman
Evie Kerkhof
Jordi Keuken
Martijn Kivit
Jako Koel*
Jeffrey Kroon
Edgar Leermakers
Wouter van Leeuwen
Kevin Lems
Rene Lubbersen
Karèn Mamadzjanjan
Syl Pannemans
Karin Paul-Hoek
Adrie Peene
Roland Peggen
Richard van ‘t Riet
Marjolein Rijpkema

 CITATEN CURSISTEN
“Geleerd wat de rol kan zijn van een 
Commissioning Autoriteit tijdens de ver-
schillende projectfasen”
“Het vastleggen van alle zaken is het 
belangrijkste onderdeel van commissio-
ning”

 CITATEN CURSISTEN
“Inzicht gekregen in proces van 1e sheet tot 
voorlopig ontwerp.”
“Stap voor stap een beeld gekregen van 
hoe de installateur een project door zou 
moeten lopen.”
“Geleerd hoe te handelen in de voorberei-
ding tot het maken van een offerte.”

Installatie Project Management
TVVL verzorgt de leergang Installatie Project 
Management in samenwerking met K&R 
Consultants. Het ontwerpen en realiseren 
van nieuwe installaties in bouwprojecten 
staat niet op zichzelf. De cursist wordt na een 
geslaagde afronding van deze leergang in 
staat geacht om zelfstandig als projectleider 
in bouwteamverbanden te kunnen opereren 
en de daarin voorkomende problematiek 
tijdig te kunnen herkennen en oplossen.

Projectmatig Ontwerpen van 
Klimaatinstallaties
De deelnemers aan de cursus behandelen de 
verschillende fasen van het ontwerpproces. In 
groepsverband werken de deelnemers cases 
uit over de cruciale processtappen en leren ze 
doelmatig communiceren met de ‘opdracht-
gever’ en andere partners in het ontwerp- en 
uitvoeringsproces. Ook leren zij om de juiste 

vragen te stellen teneinde tot een optimaal 
PvE en vervolgens (voor)ontwerp te komen. 
De deelnemer vergroot zijn vaardigheden in 
het nemen van de juiste beslissingen bij het 
stapsgewijze proces van vraagstelling naar 
passend ontwerp.

Hans Robben
Frank Roest
Ruud van de Rol
Ron Schimmel
Jon Schurer
Roland Sellemans
Ronald Simons
Tom Sweep
Stephan van der Tholen
Dick Timmermans
Menno Tollenaar
Jiri van Ulden
Klaas Urbaan
Christa de Vaan
Roy Veenman
Marcel in ‘t Veld
Alexander van de Ven
Martijn Vermeij
Robert Versteeg
Bram Willemsen
Paul van der Zijde

Gecertificeerden
Willem van Beeck
Willem van Beek
Martijn Blok
Willem Duvekot
Priscilla  Emanuels
Adam Ezzouhri
Dave Gobardhan



48 TVVL Magazine | 07/08 | 2011 CURSUSSEN

Matthias Haase
Lex van der Heijden
Rens van Hezik
Nick Janssens
Gertjan de Jong
Caine Kentrop
Dennisé van Kruistum
Shardé Otto
Sander van Pelt
Priscila van Peperzeel
Bennie Prins
Harry Schaap
Patrick Schimmel
Stephan Schüller
Mike Tijdhof
Jelena Vysockaja
Mark van Wijk
Michiel van Wijk
Richard Willemsen
Suleyman Yurtseven

 SANITAIRE TECHNIEKEN
Gediplomeerden
Jacco van de Brake
Patrick Doldersum
Anthony van Gestel
Karl van Ginderdeuren
Joost Greven
Davy van Huizen*
Michiel Klijnsma
Dave van Loon
Jan-Willem Peterse
Robert-Jan van Reenen
Hans Stegemeijer

Gijs Tijseling
Klaas Urbaan
Erik Wolters

Gecertificeerde
Arjan Dorrestijn
Simon de Jonge

  LUCHTBEHANDELING 
SPECIALE RUIMTEN

Gediplomeerden
Gijs Arts
Niels Barendse
Jan Willem Heinen*
Jacob Hoekstra
Dion Holvast
Marco Jacobs
Hans Keijsper
Sander Koekenbier
Reijer van Maanen
Ricardo van Meerten
Roy Ramakers
André Roetert Steenbruggen
Roland Sellemans
Danny van Straten
Roelf Westra

Gecertificeerden
Karel de Groen
Yusuf Kalip
Robin van Soest
Johnny van der Wal

  GELUID IN TECHNISCHE 
INSTALLATIES

Gediplomeerden
Mark van den Bulk*
Marten Gruppen
Rudolf de Haan
Matthias Paul de Hoop
Jasper Niehof
Marien Rijneveld
Felix Scholten
Christian Smeulders

Gecertificeerden
Johan Antens
Edward van den Berg
Evert van den Bosch
Robert Hoek
Jacco Kok
Henny Krijnen
Mathieu Rietmann
Maarten Rijneveld
Bert van Wezel

 COMMISSIONING
Gediplomeerden
Martin Beugelsdijk
Ron Borsboom
Pierre de Bruijckere
Roy de Bruijn
Fred Gorissen
Wim Harwig
Patrick Hoogstrate
Alex van der Horst
Ron Jansen

Luchtbehandelingstechniek, Groep A Luchtbehandelingstechniek, Groep B

Luchtbehandelingstechniek, Groep C Luchtbehandelingstechniek, Groep D

Sanitaire Technieken Luchtbehandeling Speciale Ruimten



49TVVL Magazine | 07/08 | 2011 CURSUSSEN

Rien Kerklaan
Rob van der Linden
Roy van der Mark
Roland Peggen*
Arthur van Ree
Wiechert Veenendaal
Hans Vlug
Hans de Weerd

Gecertificeerde
John de Jong

 W VOOR E
Gediplomeerden
Ruud van Bodegom
Henk Buter
Cees van Domselaar
Marco van Gelder
André Hazebroek
Frans van Hees
Jan Heins
Wilco van den Heuvel
Michiel Hoedelmans
Martin Huisman
Leon van der Hulst
Serge Jamoneau
Jeroen Kuipers
Jurgen Lankamp
Jaco Mooijaart
Eric Raaijmakers
Benno Ravenhorst
Bert van den Tweel
Jos Walstra
Henk de Wit*

Harry Wolting

Gecertificeerden
Wim Schenk
Len Vliet

 BOUWKUNDE VOOR W&E
Gecertificeerden
Rik Altena
Lowi Bode
Marcel ten Caat
Erik Daalhuizen
Chamil Khaiboulov
Wobbe van den Kieboom
Martin Pet
Peter Platte
Sander Pleket
Arno Schot
Hans Vlug

 DUURZAAMHEID
Gediplomeerden
Peter Baijens
Erik Daalhuizen
Peter van Doorn
Ariën Izeboud
Kees Leijs

Johan Machielsen
Ellis Orgenia
Iris Otte* 
Frans Swinkels
Niek van Veen
Emiel Vos
Michiel Wiggers
André van Zutphen

Bewijs van Deelname
Rutger van der Giessen
Kees de Schipper

  PROJECTMATIG ONTWERPEN 
VAN KLIMAATINSTALLATIES

Gecertificeerden
Martin Beugelsdijk
Irna Bles-Moes
Sonja Duvnjak-Rukavina
Maurice Fransen
Arnoud Heinen
Robbert van Rijswijk
Ruud Schepers
Robin van Soest
Rene Theune
Joost Willekens

Geluid in Technische Installaties Werktuigkunde voor Elektrotechnici

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving Commissioning

Bouwkunde voor W&E en Projectmatig Ontwerpen van Klimaatinstallaties MRKC, Elsevier Opleidingen

Beste cursisten met 

hun oorkondes


