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    TERUGBLIK EXPERTGROEP 
KLIMAATTECHNIEK 'SUCCES 
MET DUURZAME ENERGIE

Op woensdag 20 juni jl. organiseerde Expertgroep 

Klimaattechniek een succesvolle middag in 

het teken van duurzame energie: “Succes met 

duurzame energie!” Tijdens het eerste deel van de 

bijeenkomst werd gesproken over geothermie in 

de tuinbouw en de lezingen bevatten veel nieuwe 

informatie voor installatietechnici. De Expertgroep 

Klimaattechniek gaat dieper op dit onderwerp in en 

laat een verkennend onderzoek uitvoeren naar de 

randvoorwaarden om geothermie succesvol toe te 

kunnen passen in de gebouwde omgeving.

Het tweede deel van de middag stond in het teken 

van waterstof, een energiedrager als alternatief 

voor fossiele brandstoffen. Zoek je hier verdieping 

op? Draag ook bij om de (on)mogelijkheden voor 

waterstof voor ons vakgebied in kaart te brengen 

en sluit je aan bij de community. Aanmeldingen, 

suggesties of vragen kun je per e-mail sturen aan 

Daniëlle Dikhoff, d.dikhoff@tvvl.nl. Samen met jullie 

inventariseren we de onderwerpen en plannen we de 

vervolgactiviteiten. 

Tot slot kregen innovators en andere 

enthousiastelingen een podium om hun idee met 

een groot publiek te delen. Onder luid applaus werd 

Saskia van Bohemen van BoTemp de winnaar van 

deze pitchronde. Lees het verhaal van Saskia van 

Bohemen op pagina 63.

    ONDERZOEK BAOPT PRINCIPE 
STOP GEZET 

De Expertgroep Klimaattechniek (KT) heeft het onderzoek 

BaOpt principe c.q. diffuus ventileren stopgezet. We heb-

ben hiervan Climotion op de hoogte gesteld en het bericht 

gestuurd dat KT plaatst in het TVVL Magazine. Climotion 

had de behoefte een reactie daarop te plaatsen. 

De Expertgroep Klimaattechniek (KT) heeft het onderzoek 

naar het onderwerp BaOpt principe c.q. diffuus ventileren 

gestopt. De KT groep was nieuwsgierig naar de werking 

van dit bijzondere systeem. Met Climotion, lid van TVVL 

en leverancier van dit systeem, hebben wij geen overeen-

stemming kunnen krijgen over de reikwijdte van en de op-

zet van het onderzoek. Ook over een mogelijk onderzoek 

naar de gebruikservaringen hebben wij geen overeenstem-

ming kunnen krijgen. De Expertgroep Klimaattechniek 

heeft besloten het onderzoek dus niet verder uit te voeren. 

KT betreurt het bijzonder want de nieuwsgierigheid is er 

nog steeds. Mogelijk wordt over enige tijd een nieuwe 

poging ondernomen.

Reactie Climotion bv

De denkwijze achter en de resultaten van de BaOpt 

software zijn sinds haar eerste introductie reden voor 

onderzoek en discussie. Velen, waaronder meerdere Ne-

derlandse universiteiten en hogescholen, hebben onder-

zoek verricht. Deze zijn altijd openbaar. Het onderzoek 

van de TVVL betrof niet - zoals in de goede traditie van de 

vereniging - het technische principe van de techniek of een 

beschouwing van meetresultaten, maar een grootschalige 

schriftelijke enquête naar beleving. Een novum voor TVVL 

welke naar onze mening geen reëel inzicht kan geven in 

de toegevoegde waarde, laat staan de werking van onze 

software. Wij hebben elkaar dan ook niet weten te vinden 

in een gemeenschappelijke aanpak. Dit vinden we jammer. 

Wij zijn en blijven een betrokken lid van TVVL. Referenties 

en gedane onderzoeken stellen we graag ter beschikking. 

Expertgroepen & Communities

57

Saskia van Bohemen - directeur/eigenaar BoTemp



Op school lijkt het vaak zo slecht nog niet,  
maar thuis en onderweg…

TVVL-Estafette

Dat een slechte luchtkwaliteit negatieve effecten kan hebben op de 

gezondheid is bekend. Het kan leiden tot aspecifieke klachten zoals 

hoofdpijn, maar ook ademhalingsproblemen. Zelfs kan het een trigger 

zijn voor allergieën. Maar ook (leer)prestaties kunnen eronder lijden. 

Hoe gezond of ongezond is de lucht die je dagelijks inademt eigenlijk? 

Meten aan luchtkwaliteit biedt inzicht. 

Binnenluchtkwaliteit is één van de speerpunten van het Saxion 

lectoraat Sustainable Building Technology & Material (SBTM). 

Multidisciplinair samengestelde studentengroepen worden nauw 

betrokken bij de onderzoeken van het lectoraat. Studenten van 

industriële vormgeving, informatica en textielkunde vormden het 

projectteam ‘Wearables’ en ontwikkelden een draagbare CO2monitor 

als ‘personal device’. De AirVisual Pro werd door de studenten 

ingezet om de nauwkeurigheid van hun prototype te controleren. Het 

onderzoek eindigde met 24-uurs CO2-metingen waarbij een student 

op de voet gevolgd werd. Conclusie: er valt nog een wereld te winnen!

Calibratie en vergelijkende metingen tijdens een les

Het door team ‘Wearables’ ontwikkelde meet- en data-

acquisitiesysteem verzamelt meetdata over het binnenklimaat 

en de waardering ervan door de drager. Een onderdeel van het 

onderzoek is een betrouwbaarheidsbeoordeling van de verzamelde 

CO2-meetdata. Hiervoor is de monitor AirVisual Pro ingezet, die de 

Sense Air S8 sensor voor CO2-metingen bevat. Volgens de fabrikant 

bedraagt de meetnauwkeurigheid van dit instrument  + 70 ppm en 

+ 3% foutmarge op de meetwaarde; responsietijd 120 seconden. 

‘Wearables’ gebruikt een MH-Z14 CO2-sensor. Volgens de fabrikant 

bedraagt de meetnauwkeurigheid + 50 ppm en + 5% foutmarge op de 

meetwaarde; responsietijd < 90 seconden. De output van de AirVisual 

Pro werd vergeleken met die van MH-Z14 in Wearables. Beide 

apparaten werden in een luchtdicht afgesloten ruimte met 

een constante CO2-concentratie geplaatst. Er is onder de 

geteste stationaire condities een lineair verband tussen de 

output van beide apparaten, met een afwijking binnen de 

verwachte bandbreedte (zie figuur 1).

Vanwege verschillen in responsietijd werd een tweede test 

uitgevoerd onder dynamische omstandigheden. Tijdens een 

les is de CO2-concentratie gemeten met AirVisual Pro en een 

prototype van ‘Wearables’ (zie figuur 2). De gemeten CO2-

concentraties vertonen weinig verschil, behalve in de eerste 

vier à vijf minuten van de les. Als de les start neemt de CO2-

concentratie per tijdseenheid relatief sterk toe omdat er meer 

leerlingen het lokaal in zijn gekomen dan eruit vertrokken 

zijn. AirVisual reageert sneller op deze wijziging dan het 

‘prototype Wearable’. Op basis van de sensor specificaties zou 

dat niet worden verwacht. Een mogelijke verklaring hiervoor 

is het verschil in behuizing. ‘Wearable’ wordt op natuurlijke 

wijze geventileerd via openingen in de omkasting, terwijl 

Auteur
Ir. A.M.S. Weersink en Dr. Ir. C. Struck (lectoraat SBTM Saxion)
R. van Cleef, B. Duraliev, A. Faasen, B. Reiziger (projectgroep Wearables)
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TVVL houdt onder haar leden een estafette met de airmonitor Air-

Visual Pro van IQAir, een continu monitor voor de luchtkwaliteit die 

de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, CO2-concentratie en 

fijnstof PM2.5 meet en intern opslaat. Dit keer is het ‘estafettestokje’ 

voor luchtkwaliteitsmeting overgedragen aan het lectoraat Sustaina-

ble Building Technology & Material (SBTM) van hogeschool Saxion te 

Enschede.  Gedurende een paar weken is de AirVisual Pro ingezet voor 

de monitoring van de binnenluchtkwaliteit en als calibratieinstrument.

Figuur 1: Vergelijking resultaten CO2-metingen met AirVisual en 

Wearable onder stationaire laboratoriumcondities 

Vergelijking CO2-meetresultaten
Wearable vs. AirVisual onder laboratoriumcondities
(stationaire condities)



Figuur 2: Vergelijking resultaten CO2metingen met AirVisual 

en Wearable tijdens een les. De les startte om 11.05 uur. De les 

Figuur 3:  Een student van 

de onderzoeksgroep droeg als 

proefpersoon 24 uur lang de 

Wearable, om de klimaat-

omstandigheden waarin hij 

verkeert in kaart te brengen.
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AirVisual mechanisch geventileerd wordt door een ventilator in de 

omkasting. Deze zorgt voor gedwongen convectie en betere afvoer 

van warmte die wordt ontwikkeld door de elektronica in de behuizing. 

De belangrijke conclusie uit deze metingen is dat de twee apparaten 

vergelijkbare resultaten opleveren, maar dat bij toepassingen onder 

dynamische omstandigheden optimalisatie van de luchtdoorstroming 

van ‘Wearable’ noodzakelijk is. Nader onderzoek volgt.

Meten=weten:  

waar is de lucht (on)gezond?

Dagelijks haalt een mens ongeveer 20.000 

keer adem. Wat de kwaliteit is van de inge-

ademde lucht verschilt sterk van plaats tot 

plaats. De AirVisual inspireert consumenten 

om actie te ondernemen door een lachende 

groene, neutrale gele of treurende rode 

smiley op het display van de monitor. Dat 

lijkt geen sinecure. Al ‘CO2-scannend’ met 

de AirVisual en Wearables constateerden 

de studenten forse overschrijdingen van de 

1000 ppm grenswaarde met als extreme 

waarde 3000 ppm in het hok van een 

studievereniging, waar regelmatig te veel 

mensen in een te kleine ruimte vertoeven.

 

In elk gebouw, in elk lokaal verschillen 

de klimaatomstandigheden. Hoe goed is 

het klimaat waarin wij leven? We namen 

de proef op de som. Een student van de 

onderzoeksgroep droeg als proefpersoon 24 

uur lang de Wearable, om de klimaatom-

standigheden waarin hij verkeert in kaart 

te brengen (figuur 3). Opvallend is dat de 

proefpersoon het grootste deel van de dag 

in de studentenkamer vertoeft met onder-

maatse ventilatie (CO2-concentraties 1300 à 

1400 ppm). Opening van het raam verbetert 

de situatie snel. De weg lopend naar school 

is klimaattechnisch gezien een verfrissing 

voor de student. Eenmaal op school wordt 

het binnenklimaat weer slechter. Gelukkig 

heeft de student projectwerk en vertoeft 

niet in een vol lokaal waar de aanbevolen 

grenswaarde van 1000 ppm fors wordt over-

schreden. Af en toe, zoals in het voorbeeld 

van de les van de vergelijkende metingen, 

wordt de aanbevolen 1000 ppm boven-

grenswaarde bereikt, maar dit is voor onze 

student slechts van korte duur. Slechtere 

en betere perioden wisselen elkaar af. Om 

12.00 uur een pauze in de kantine blijkt ok. 

To be continued

Gelukkig bezit onze proefpersoon nog geen 

auto. Want in een testritje in de stad en op 

de snelweg met de AirVisual op de bijrij-

dersstoel in de auto doemden de rode smi-

leys al snel op. Maar wie rijdt er normaliter 

rond met een AirVisual in de auto?  En…. 

hoe zou het zijn in de trein? Er valt nog veel 

te onderzoeken en te doen aan bewustwor-

ding. Zeker ook op fijnstofgebied. Ofwel:  

To be continued.  Hoog tijd om het AirVisu-

al-estafettestokje maar eens door te geven!

sloot zonder pauze aan op een les van een andere groep met minder studenten. Om deze 

reden is de CO2-aanvangs-concentratie van 775 ppm relatief hoog (buiten: 450 ppm).



   TERUGBLIK YOUNG TVVL 
ZOMERFEEST 

 
YOUNG TVVL heeft vrijdag 22 juni weer een knaller 

van een Zomerfeest neergezet! Het was COMPLEET: 

powerkiten, branding raften, BBQ, DJ, fun, zakelijk 

netwerken en inhoud:

•  Workshop Hostmanship door Jeroen van Hattum 

over persoonlijk onderscheidend vermogen. Deze 

workshop was een direct vervolg op de YOUNG 

TVVL Ledenlunch, waar de wensen en behoeften 

van onze community leden werden gepolst. De 

boodschap was 'meer inzetten op de persoonlij-

ke ontwikkeling van jong professionals'. Host-

manship gaat over de kunst mensen het gevoel te 

geven dat ze welkom zijn.

•  TVVL is aangesloten bij de BouwBrancheBrede 

(BBB) Masterclass. Ben jij een jonge ambitieuze 

manager en wil je je voorbereiden op eindver-

antwoordelijkheid? Lees hieronder meer over de 

samenwerking. 

•   Goede communicatievaardigheden hebben tech-

nici en jong professionals niet altijd van nature. 

Praten over de inhoud van je werk, feiten en tech-

niek gaat vaak makkelijk, maar hoe overtuig je je 

gesprekspartner? Zeg je de juiste dingen? Pik je 

signalen goed op? Interesse in één van de 4 nieu-

we TVVL Persoonlijke Groei cursussen? Ga naar 

www.tvvl.nl/cursussen/humanskills. Wil je eerst 

meer informatie of een uitgebreid opleidingsad-

vies, neem dan contact op met ons cursussecreta-

riaat: cursus@tvvl.nl of bel 088 - 401 06 20.

 

Dank aan alle deelnemers en aan de Vrienden van 

het YOUNG TVVL Zomerfeest; VitaTech, TimeSeries 

en HOMIJ! Samen werken we aan de carrière, het 

netwerk en de ontwikkeling van jong professionals in 

een branche zonder grenzen. De vele uiteenlopende 

bloedgroepen die op vrijdag 22 juni aanwezig waren 

lieten dat wel zien.  

   YOUNG TVVL 

YOUNG TVVL helpt jong professionals graag op 

weg met werk, carrière en netwerk. Aansluiten 

bij YOUNG TVVL zorgt voor nieuwe inzichten 

en nieuwe contacten. We willen graag dat jong 

professionals zich thuis voelen binnen TVVL. Ook 

willen wij ze een springplank bieden voor carrière 

en netwerk en hen met vakgenoten en de sector 

verbinden.

Om deze doelen te bereiken brengt YOUNG TVVL 

jong professionals samen in een ongedwongen 

sfeer om gave dingen te doen! Het YOUNG TVVL 

Zomerfeest is hier weer een mooi voorbeeld van. 

Blijf op de hoogte van YOUNG TVVL

Heb jij een jonge collega of ken jij een andere 

jong professional die (nog) geen lid is van  

YOUNG TVVL? Stuur hem of haar dan de link 

www.tvvl.nl/young om zich aan te melden.

   NIEUW: TVVL IS SAMEN
WERKINGS PARTNER VAN DE 
BOUWBRANCHE BREDE (BBB) 
MASTERCLASS

Tijdens het YOUNG TVVL Zomerfeest werd de 

samenwerking tussen TVVL en de BBB Master-

class bekend gemaakt. De BBB Masterclass is een 

persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor jonge 

ambitieuze managers die zich willen voorbereiden 

op eindverantwoordelijkheid. Samen met gelijk-

gezinde professionals staat leren door te ervaren, 

luisteren en spreken centraal. TVVL leden krijgen 

fikse korting op deelname aan de Masterclass. 

Voor meer informatie:  

www.tvvl.nl/bbbmasterclass.
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YOUNG TVVL

   WIST JE DAT? 

Studenten en jong professionals tot 26 jaar 

gratis lid kunnen worden van TVVL? 



Nieuw bedrijfslid: Schilt
De Schilt bedrijven in Meerkerk realiseren al meer dan 40 jaar kwalitatief hoogwaardige kli-

maatinstallaties. De werkmaatschappijen Schilt Luchtkanalen, Schilt Luchttechniek en Schilt 

Airconditioning vullen elkaar perfect aan om voor haar opdrachtgever het complete binnenkli-

maatpakket te verzorgen. Voeg hier het exclusieve voorraadhouderschap van de luchttechnische 

componenten van marktleider TROX aan toe en Schilt onderscheidt zich maximaal door een 

uniek en veelzijdig dienstenpakket volgens het one-stop shop principe. Met 120 eigen mede-

werkers en een vaste groep onderaannemers biedt Schilt voldoende flexibiliteit om ook op grote 

projecten professioneel te opereren, maar levert nog steeds de hoogstaande kwaliteit die van een 

familiebedrijf verwacht mag worden.

Nieuwe TVVL leden

Nieuwe TVVL leden
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Nieuw bedrijfslid: Linthorst Techniek
Linthorst Techniek is een dynamisch familiebedrijf, waar ondernemerschap en innovatie van-

zelfsprekend zijn. Als kennisgedreven installateur zijn we continu bezig om zelf technieken te 

bedenken en ontwikkelen zodat we onze toegevoegde waarde kunnen waarborgen. Als een van 

de grotere totaalinstallateurs van Nederland werken we dagelijks met onze bouwpartners aan 

technische oplossingen in de gebouwde omgeving en de industrie. Linthorst is een dynamisch 

en innovatief familiebedrijf, dat gelooft in de kracht van samenwerken. We hechten veel waarde 

aan een lange termijn relatie. Door dichtbij onze opdrachtgevers en bouwpartners te blijven 

staan, weten we wat hen beweegt. Vanuit deze relatie kunnen we gericht vooruit denken en 

samen het verschil maken. Linthorst Techniek. denk vooruit, blijf dichtbij.

Nieuwe Persoonlijke leden
De heer ing. M. (Marcel) Bos MSc.

Bam Bouw en Techniek bv Regio Noord

De heer ing. M. (Marcelino) Gómez González

GK Techniek BV

De heer P.S. (Peter) Crijns MSc.

Crijns Energy Controlling

De heer M.J.C. (Marcel) van Helden

De heer C.M. (Cor) Otterspeer

Lutra_lutra Adviesbureau Legionallepreventie

De heer J. (Jeroen) Scherpenborg

Kropman Installatietechniek BV

De heer M.S. (Marco) Tadema

Technisch Tekenbureau TMT

Nieuwe Bedrijfsleden
Aveco de Bondt

Burgemeester van der Borchstraat 2

7451 CH  HOLTEN

www.avecodebondt.nl

DVP Smart Concepts B.V.

Prinses Alexialaan 6

2496 XA ’s-Gravenhage

www.dvpsmartconcepts.nl

Devriendt Energy  

Consulting & Engineering

Lelienlaan 33

BE-2180 Ekeren België

Graag stellen wij onderstaande personen als lid van de vereniging aan je voor.

DHPS B.V.

Parabool 124

3364 DH  SLIEDRECHT

www.dutchheatpump.nl

HKB Elektro

Valkseweg 69

3771 RD  BARNEVELD



In 2017 stond TVVL voor de eerste keer samen met 
4 kennispartners op Building Holland in de RAI 
in Amsterdam. In 2018 waren dit 14 bedrijfsleden 
en de ambitie is om tijdens Building Holland 2019 
met minstens 25 kennispartners en bedrijfsleden als 
collectief het verschil te maken in deze sterk veran-
derende markt. Doe jij met ons mee?

Building Holland 2019

 
Met Energie voor de toekomst als TVVL 

jaarthema voor 2019 staat het TVVL 

Kennisplein wederom in het teken van 

kennisdelen, kennisoverdracht, ontmoe-

ten en samenwerken. Belangrijke pijlers 

die nu al centraal staan in de voorbe-

reidingen op Building Holland 2019. 

Bedrijfsleden die vroegtijdig aanhaken 

denken mee over de verdere invulling van 

het TVVL Kennisplein. Hoe kunnen we de 

bezoeker van Building Holland prikkelen 

én helpen om zelf een bijdrage te leveren 

aan het thema van Building Holland 

2019: samen bouwen aan een nieuwe 

toekomst van Nederland?

Wil jij daar als bedrijfslid ook je bijdrage 

aan leveren, wil je meer weten over de 

voordelen om als TVVL-bedrijfslid deel te 

nemen en informatie ontvangen over de 

deelnamemogelijkheden of heb je ideeën 

over hoe we als collectief het verschil 

kunnen maken? Neem dan contact op 

met Femke van Egmond via  

088 – 401 06 00 of marcom@tvvl.nl.

“Kennis delen zit in het DNA van Carrier. Dit doen wij via ons eigen  

trainingsprogramma én vanuit onze rol als TVVL kennispartner. 

Het TVVL Kennisplein tijdens Building Holland biedt ons ieder jaar 

weer een unieke kans om professionals in de bouwsector mee te 

nemen in de actuele ontwikkelingen in onze branche.” 

Meta La Gro – Coenen, Carrier Airconditioning

“Als TVVL kennispartner zijn we bewust van de enorme kennis die we 

hebben (over o.a. klimaatbeheersing, luchtbehandeling, faseover-

gangsmaterialen en het vinden van de juiste oplossing door samen-

werking). Het is aan ons om deze kennis te delen. Dit kan het beste via 

een platform dat dit uitstekend faciliteert: het TVVL kennisplein en 

kennispodium op Building Holland.” 

Marijke Pardoel – Orange Climate

Doe mee aan het TVVL Kennisplein tijdens  
Building Holland 2019

Building Holland: jouw verbinding naar  
business met toekomstwaarde!

Building Holland is hét 3-daagse innovatie event voor de bouw-, 

installatie en vastgoed sector. Dit jaarlijks terugkerend event vindt 

plaats in de RAI in Amsterdam. 15.000 bezoekers en 250 standhou-

ders komen van 9 t/m 11 april 2019 samen om kennis te delen, te 

netwerken, zaken te doen en innovatieve producten en concepten 

te komen zien & beleven. 
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Samen bouwen aan een nieuwe toekomst van Nederland
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BoTemp is actief in koelsystemen voor met name 

binnenstedelijk transport. De oplossing van 

BoTemp is groen, duurzaam, stil, goedkoper en 

bijna onderhoudsvrij. 

De kern van het systeem is een koude batterij 

aan boord van het voertuig. De batterij wordt 

buiten operationele uren opgeladen met kou en 

gedurende de operatie wordt deze kou uit de 

batterij gebruikt om de lading te koelen of te 

vriezen. Dit betekent dat geen energietoevoer 

nodig is gedurende de dag. Geen diesel en nog 

relevanter, geen elektrisch vermogen bij gebruik in 

een elektrisch voertuig. Het elektrisch vermogen 

aan boord kan volledig ingezet worden voor 

een grotere actieradius. Dit scheelt gemiddeld 

30% in energieverbruik. De koeling vindt geheel 

autonoom plaats.

Phase Change Material

De koude batterij is opgebouwd rond beproefde Phase 

Change Material (PCM) technologie, ook wel een eutectisch 

systeem genoemd. Deze technologie maakt gebruikt van 

de thermische opslagcapaciteit van zoutoplossingen. Bij 

overgang van vloeibare naar vaste fase (het invriezen),  

wordt extra energie opgenomen. Bij de PCM-gel die wordt 

toepast, is deze eigenschap geoptimaliseerd. De gel kan niet 

lekken en de opslagcapaciteit vertoont geen afname over 

tijd. Deze batterij gaat makkelijk 20 jaar mee.

Het opladen buiten operationele uren vindt plaats met een 

milieuvriendelijke koudedrager, die gedurende 4 tot 10 uur 

kou “oplaadt” in de batterij. Er is een toepassing met een 

lader die op de thuisbasis blijft, of een lader die aan boord 

van het voertuig is. Deze laatste oplossing wordt toegepast 

bij voertuigen die niet elke avond terugkeren naar een 

basis. De kou wordt gegenereerd met een elektrische koude 

generator (condensor). De koude batterij gaat dus letterlijk 

‘s avonds in het stopcontact. 

Koelvermogen

Gel geeft na opladen, gedurende een lange periode kou 

af. Het benodigde koelvermogen en de capaciteit van 

het oplaadsysteem bepaalt de gebruiker aan de hand 

van de operationele randvoorwaarden, zoals gewenste 

temperatuur van de lading, aard van de lading, oplaadtijd, 

aantal deuropeningen per operatie, isolatiewaarde van de 

laadruimte en de standaard buitentemperatuur. Aan de 

hand hiervan bepaalt BoTemp de maatvoering van de Cold 

Beam of Battery en de Charger. 

De toepassing van Botemp wordt al op diverse plaatsen 

in de wereld gebruikt en er is een groeiende aanhang. Met 

name omdat dit systeem gewoon doet wat het belooft en 

zelfs in de meest extreme omstandigheden zijn waarde al 

heeft bewezen.

De wereld kent twee grote uitdagingen. We moeten meer 
doen met minder energie en de wereldwijde veiligheid 
van de voedseldistributie staat onder druk. Dit leidt tot 
een grotere behoefte aan duurzame oplossingen voor de 
gekoelde voedseltransport. Regelgeving maakt het verder 
noodzakelijk dat transport in steden zonder uitstoot en stil 
plaatsvindt. 

Koude batterij met PCM voor mobiele koeling



We zien regelmatig dat er in een cursusgroep meerdere deelnemers 

van één bedrijf zitten. Samen met je collega een cursus volgen is 

niet alleen gezelliger, je kunt ook ervaringen uitwisselen en elkaar 

helpen. Dat juichen wij natuurlijk van harte toe. Maar wist je dat 

het ook mogelijk is dat wij een cursus exclusief voor jouw bedrijf 

verzorgen? Dit noemen wij een inhouse of incompany cursus. 

Speciaal voor jouw bedrijf komen we de cursus op jullie locatie 

verzorgen. We kunnen de cursusinhoud aanpassen naar jullie wen-

sen om het maximale rendement voor jouw bedrijf te behalen. En 

bij meerdere deelnemers is het daarnaast vaak ook nog financieel 

aantrekkelijker. Een win-win situatie dus! Al onze cursussen kunnen 

inhouse uitgevoerd worden. 

De voordelen van een inhouse cursus op een rij:

 Train meerdere collega’s tegelijk

 Behandelt bedrijfsspecifieke voorbeelden

 Aangepast aan jullie werksituatie

 Bespaar op reiskosten en reistijd

 Op data die in jullie agenda passen

 Cursus in een vertrouwde omgeving

 Vaak goedkoper dan een open training

 Een hechter team

 Je bepaalt in overleg de optimale groepsgrootte

  Deelnemers ontvangen ook een diploma, certificaat of  

bewijs van deelname

Het bedrijf zorgt voor de cursuslocatie, catering en planning.  

Wij zorgen voor de docent en het lesmateriaal. Samen maken 

we er een geslaagde en leerzame cursus van. Interesse of 

meer weten? Neem contact met ons cursussecretariaat op via 

cursus@tvvl.nl of bel 088 – 401 06 20.

POST-HBO OPLEIDINGEN STARTEN 

Een boost geven aan je kennis en loopbaan? 

Wil je dit jaar nog starten met een TVVL post-hbo 
opleiding? Kom dan nu in actie! Bij TVVL volg je bij 
de SPHBO (Stichting Post Hoger Beroepsonderwi-
js Nederland) geregistreerde opleidingen. De door 
SPHBO getoetste opleidingen krijgen het predicaat 
registeropleiding. Als je als cursist van één van deze 
cursussen een diploma ontvangt, wordt je opgenomen 
in het Landelijke Register van Deelnemers dat de 
SPHBO namens alle instellingen bijhoudt. 

Dit zijn de post-hbo geregistreerde  
TVVL cursussen en hun startmoment:
Kijk op onze website www.tvvl.nl/cursussen voor 
meer informatie of om je direct in te schrijven. Let op, 
mogelijk zijn de groepen al vol of hebben we nog een 
paar laatste plaatsen. Heb je interesse? Onderneem dan 
nu actie!

TVVL TALENT ACADEMY

Ben jij een technisch talent werkzaam in de installat-
ietechniek en ben je op zoek naar nieuwe kennis en 
inzichten? Is het voor jou belangrijk om te investeren 
in je toekomst door een technische vervolgopleiding 
te volgen, je vakkennis uit te breiden of je persoonlijke 
vaardigheden verder te ontwikkelen? Maak dan kennis 
met de TVVL Talent Academy. 

Vanaf februari 2019 biedt TVVL een nieuw opleid-
ingstraject aan. Binnen 1,5 jaar begeleiden we je van 
een stevige basis naar een post-hbo diploma Hogere 
Elektrotechniek of Luchtbehandelingstechniek (spe-
cialisatie binnen Werktuigkunde). De opleiding is zó 
opgebouwd dat je werken en leren kunt combineren. 
Daarnaast biedt de opleiding je een netwerk met an-
dere technisch professionals, met wie je, tijdens én na 
de opleiding, ervaringen uit kunt wisselen.

Ben je benieuwd of wil je je graag inschrijven? Kijk op 
onze website www.tvvl.nl/cursussen voor meer infor-
matie of neem contact met ons op via 088 – 4010620.

Een cursus samen  
met collega’s

TVVL-Cursussen
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Aan het woord is een anonieme cursist, werkzaam bij een 

raadgevend ingenieursbureau. 

 

Voor welke projecten gebruikt u de cursus?

‘Ons ingenieursbureau is gespecialiseerd in onder meer thermisch 

binnenklimaat. Dan heb je altijd te maken met hydraulische 

schakelingen. Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar de klachten 

over temperatuur in kantoren of schoolgebouwen. De hydraulische 

schakelingen in een woning zijn redelijk overzichtelijk. In kantoren 

of in schoolgebouwen is dat lastiger. We enquêteren de gebruikers 

van een gebouw op hun temperatuurbeleving. Zo kunnen de 

gebruikers op de vijfde verdieping meer klachten hebben over 

kou dan in de rest van het gebouw. Wat is daarvan de reden? Dat 

kan het moment zijn om naar het hydraulische ontwerp of de 

hydraulische schakelingen te gaan kijken.’

Wat heeft u geleerd? 

‘De cursus heeft mij een kapstok gegeven. Alle elementen van 

een ingewikkelde hydraulische schakeling worden teruggebracht 

naar basisprincipes. Zo kan bijvoorbeeld een radiator(groep) in 

de regel op 8 standaard manieren (schakelingen) worden gevoed 

vanuit de cv-ketels. Die leer je te herkennen. Nu kan ik een complex 

hydraulisch ontwerp op twee manieren benaderen. Eerst keek 

ik alleen vanuit de klachtenkant: na veel praktijksituaties raak 

je bekend met de fouten van een installatie. Nu weet ik hoe een 

goede hydraulische schakeling is opgebouwd en kan ik ook vanuit 

die invalshoek afwijkingen constateren. Daarbij leer je van mede-

cursisten. De praktijkgerichte vragen van installateurs en adviseurs 

zijn voor mij als raadgevend ingenieur minstens zo interessant. Nu 

zie ik ook hoe andere professionals in hetzelfde vakgebied bepaalde 

situaties aanvliegen.’

Kunt u de rekentools uit de cursus goed gebruiken?

‘De tools maken bepaalde praktijktoepassingen makkelijker. 

Zo krijg je bijvoorbeeld een tool om de grootte van een 

verwarmingsblok in de luchtbehandelingskast te berekenen 

wanneer je binnen een temperatuur wilt bereiken van bijvoorbeeld 

20°C als het buiten 5°C vriest. Vervolgens kun je de werking 

daarvan bekijken bij verschillende bedrijfssituaties. Voor 

installateurs of adviseurs zijn dat handige tools.’

Deelnemen

Heb je interesse om de cursus ‘Hydraulische schakelingen voor 

verwarmen en koelen’ te volgen? Aanmelden kan via  

https://www.tvvl.nl/cursussen/hydraulischschakelen.

De ISSO Masterclass Hydraulica: Hydraulische Schakelingen voor 

verwarmen en koelen wordt voortaan in samenwerking met TVVL 

georganiseerd. Rob van Bergen (directeur ISSO) en John Lens 

(directeur TVVL) ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst 

op de beurs Building Holland. Per september organiseert TVVL 

deze cursus in de TVVL-leslokalen. Het les- en docentmateriaal 

wordt door ISSO beheerd. 

Rob: “Deze 5 daagse cursus over hydraulische schakelingen 

voor verwarmen en koelen is niet eenvoudig, maar heeft 

grote belangstelling. De cursus (op hbo-niveau) is gericht op 

installatieontwerpers en projectleiders die betrokken zijn bij het 

ontwerpen en beoordelen van cv- en koude-installaties. Met 

rapportcijfer 8,6 krijgt de cursus een hoge waardering”. 

John Lens is blij met de samenwerking; “We zien er naar uit om deze 

cursus te gaan organiseren. Deze cursus heeft de afgelopen jaren 

bewezen erg waardevol te zijn en wij zien dit als een mooie verrijking 

van, en passend binnen, ons aanbod cursussen. Het enige dat gaat 

verdwijnen is de naam ‘Masterclass’ en wij zullen de cursus gaan 

verzorgen met onze eigen docenten. Wij zijn blij dat ISSO betrokken 

blijft bij de kwaliteitsbewaking en het onderhoud van de cursus”. 

Wat vinden cursisten

De cursus hydraulische schakelingen is een aanbeveling voor 

nieuwe cursisten, vinden praktisch alle ex-deelnemers. Zij 

zijn in hoge mate tevreden over de inhoud, de presentatie en 

de deskundigheid van de docent. Opgeleid zijn onder meer 

medewerkers van de Nederlandse Gasunie, Strukton Worksphere, 

Heijmans, Installatiebedrijf Unica, Cofely Zuid Nederland, HOMIJ 

en ROC Tilburg. 



Agenda

   TVVL Cursussen

Luchtbehandeling Speciale Ruimten 19 september 2018

Persoonlijke groei - Presenteren en 20 september 2018

overtuigen met lef

Hogere Meet- en Regeltechniek 26 september 2018

Duurzaamheid in de   2 oktober 2018

Gebouwde Omgeving 

Luchtbehandelingstechniek groep A 4 oktober 2018

Luchtbehandelingstechniek groep B 5 oktober 2018

Systeemarchitect 5 oktober 2018

Luchtbehandelingstechniek groep C 11 oktober 2018

Luchtbehandelingstechniek groep D 12 oktober 2018

Bouwkunde voor Installatietechnici 30 oktober 2018

Persoonlijke groei Adviesvaardigheden 1 november 2018

Persoonlijke groei - Presenteren en  7 november 2018

overtuigen met lef 

Hydraulische Schakelingen voor  14 november 2018

Verwarmen en Koelen 

Geluid in Technische Installaties 19 november 2018

Sanitaire Installaties in Gebouwen -  20 november 2018

gehele cursus 

Sanitaire Installaties in Gebouwen -  20 november 2018

Module Gas 

Persoonlijke groei - Gespreksvaardigheden 8 januari 2019

Luchtbehandeling Speciale Ruimten 9 januari 2019

Werktuigkunde voor Elektrotechnici 14 januari 2019

Sanitaire Installaties in Gebouwen -  22 januari 2019

gehele cursus 

   TVVL Evenementen

Woensdag 19 september 2018 

TVVL eindedaglezing Nieuwe regelgeving luchtfil-

ters, theorie en praktijk, regio Brabant

Dinsdag 25 september 

TVVL Masterclass Gebouw Automatisering #2

Donderdag 27 september 2018

TVVL Elektrotechniek Symposium 

Woensdag 3 oktober 2018

TVVL eindedaglezing Nieuwe aangescherpte  

EU-verordening ventilatiesystemen (ErP 2018),  

regio Brabant

Woensdag 14 november 

TVVL Techniekdag

   En verder

International Symposium on  

Contamination Control 2018

(23 t/m 26 september 2018)
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Sanitaire Installaties in Gebouwen -  22 januari 2019

Gebouwriolering 

Commissioning 23 januari 2019

Elektrotechniek voor Werktuigkundigen                 29 januari 2019

Hydraulische Schakelingen voor  31 januari 2019

Verwarmen en Koelen 

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving       26 februari 2019

Persoonlijke groei - Presenteren en  27 februari 2019

overtuigen met lef 


