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Traditioneel is begin juni het moment om het TVVL-cursusseizoen af te sluiten. Dit 

jaar gebeurde dat op woensdag 5 juni jl. Bijna 300 personen waren gekomen om 

de aanwezige cursisten te feliciteren met het behaalde resultaat. De feestelijke 

sluitingsmiddag stond in het teken van een leven lang leren, de diploma’s en 

certificaten maar was vooral ook een gezellige nazit met cursisten, partners, 

werkgevers, docenten en bestuursleden van TVVL.

Een leven lang leren bij TVVL

J. ( Jos) Bijman, Coördinator Opleidingen TVVL

Een volle zaal met vrolijke cursisten, trotse 
partners, werkgevers, een groot aantal 
docenten, stuurgroepleden en examencom-
missieleden staan, zoals elk jaar, garant voor 
een sfeervolle afsluiting van het cursusseizoen. 
Zo ook dit jaar. In tegenstelling tot voorgaande 
jaren was de sluitingsmiddag niet op een 
vrijdag- maar woensdagmiddag. Dit was geen 
beletsel, zo bleek, want bijna 300 personen 
waren aanwezig. 

Het was de afsluiting van een uitstekend 
verlopen cursusseizoen 2012-2013. Enkele 
hoogtepunten:
-  over het totaal heeft TVVL iets meer cur-

sisten mogen verwelkomen dan het vorige 
cursusseizoen, +4,5%;

-  het gehele TVVL-cursusprogramma (11 
cursussen) is dit jaar uitgevoerd;

-  naar aanleiding van de rapportage over het 
seizoen 2011-2012 is de post-hbo-certifice-
ring verlengd;

-  ook dit jaar was er een flink aantal vrou-
welijke cursisten, elf waarvan negen bij de 
cursus ‘Luchtbehandelingstechniek’;

-  de resultaten waren uitstekend, 
waarbij vooral de stabilisatie van het 
slagingspercentage van de cursus 
‘Luchtbehandelingstechniek’ van 75% en 
het hogere slagingspercentage van ‘Geluid in 
Technische Installaties’ positief stemt;

-  de introductie van de cursus ‘Elektrotechniek 
voor Werktuigkundigen’ in maart 2013 is 
succesvol verlopen. Met een aantal van 
dertien deelnemers is de cursus van start 
gegaan. De pilot heeft enkele aandachtspun-
ten opgeleverd. De cursus staat inmiddels 
ook voor het komende seizoen weer gepro-
grammeerd;

-  de cursus ‘Duurzaamheid in de Gebouwde 
Omgeving’ is na de pilot van vorig jaar suc-
cesvol geïntroduceerd;

-  een cursist van de cursus ‘Duurzaamheid in 
de Gebouwde Omgeving’ sloot hiermee zijn 
achtste TVVL-cursus af;

-  MRKC, uitgevoerd door Reed Opleidingen, 
heeft met 32 deelnemers een redelijk cur-
susjaar achter de rug. Ook van deze cursus 
waren een aantal cursisten aanwezig om het 
verdiende dipoma in ontvangst te nemen.

Tabel 1 toont een overzicht van de aantallen 
cursisten en het aantal geslaagden.

 De uitreiking
In de toespraak van de voorzitter van 
Curatorium Cursussen stond een leven lang 
leren centraal. Het volgen van vakinhoude-
lijke bijscholing is een probaat middel om de 
steeds sneller veranderende en complexer 
wordende techniek bij te kunnen houden. 
De TVVL-cursussen zijn hiervan uitstekende 

voorbeelden. Maar ook het lid zijn van een 
vereniging als TVVL biedt hiervoor moge-
lijkheden, bijvoorbeeld door het lezen van 
het TVVL Magazine of het bijwonen van de 
lezingbijeenkomsten. TVVL Magazine kregen 
de cursisten het afgelopen cursusseizoen al 
maandelijks in de bus, als onderdeel van het 
cursisten-lidmaatschap. De heer Bosland was 
verheugd de aanwezige cursisten het tijdschrift 
als cadeau aan te kunnen bieden tot en met 
december 2013. Maar hij deed een oproep aan 
de aanwezigen om ook het lidmaatschap op 
te pakken en waar mogelijk actief te worden 
binnen TVVL. Verder prees Bosland de werk-
gevers, omdat zij het belang inzien van een 
blijvende persoonlijke ontwikkeling van hun 
medewerkers.
Na de verwelkoming en de korte toespraak, 
werd overgegaan tot de uitreiking. “Een 

Joop Bosland, voorzitter Curatorium Cursussen
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diploma of certificaat van een TVVL-cursus 
is niet niets”, zo stelde Bosland. “Het is heel 
wat waard.” En dat was te merken aan de 
cursisten die één voor één het podium werden 
opgeroepen om het felbegeerde document in 
ontvangst te nemen van de voorzitter van het 
Curatorium Cursussen. Per cursusgroep werd 
de uitreiking afgerond en elke groep ging op 
de foto. 

Beste Cursist(e)
Traditiegetrouw werd per cursus ook de beste 
cursist in het zonnetje gezet. Deze ontvingen 
uit handen van Bosland een speciale oor-
konde en waardebon. En natuurlijk een extra 
applaus uit de zaal. In het namenoverzicht van 
geslaagden, achter dit artikel, worden de beste 
cursisten met een sterretje aangegeven.

Extra in het zonnetje
Zoals al genoemd bij de hoogtepunten, heeft 
één cursist inmiddels acht TVVL-cursussen 
gevolgd. Dit is Hans Vlug. Hij begon in 2006 
met de cursus ‘Luchtbehandelingstechniek’ en 
heeft achtereenvolgens afgerond de cursus-
sen ‘Luchtbehandeling Speciale Ruimten’, 

‘Ontwerpen van Klimaatinstallaties’, ‘Geluid in 
Technische Installaties’, ‘Sanitaire Technieken’, 
‘Bouwkunde voor W&E’, ‘Commissioning’ en, 
dit seizoen, ‘Duurzaamheid in de Gebouwde 
Omgeving’. Een bijzondere prestatie waarvoor 
Hans uit handen van Joop Bosland een speciale 
oorkonde ontving. Een beter voorbeeld van 
een leven lang leren is er bijna niet.

Docenten
De toegevoegde waarde van een TVVL-cursus 
is de directe praktische toepasbaarheid van de 
opgedane kennis. Hiervoor is het van belang 
dat de docenten van de diverse cursussen 
specialisten zijn binnen hun vakgebied. Met 78 
vakdocenten wordt dit geborgd.

Nieuwe ontwikkelingen 
Joop Bosland gaf verder een korte vooruitblik 
op nieuwe ontwikkelingen van het Curatorium 
Cursussen. Na de introductie in de afgelopen 
jaren van de cursussen ’Duurzaamheid in de 
Gebouwde Omgeving’ en ’Elektrotechniek 
voor Werktuigkundigen’ staan er voor volgend 
jaar weer nieuwe initiatieven op het pro-
gramma. De belangrijkste is de cursus ‘Werken 
met een BIM’ die TVVL samen met ISSO 
overweegt te ontwikkelen.

 Young tVVL
Na het officiële gedeelte was er ruimte voor 
entertainment. Maar niet nadat Gerard 
Lokhorst, voorzitter van Young TVVL, een 
oproep deed aan de aanwezigen om toch 
vooral lid te worden van een vereniging als 
TVVL. Het gaat in een succesvolle carrière 
natuurlijk om wat je kent maar ook om wie 
je kent. De activiteiten van TVVL zijn voor 
beide aspecten uitermate geschikt. Met een 
korte film over van de activiteiten van Young 

-Tabel 1- Overzicht aantal 

cursisten en examenresultaten 

2012-2013

TVVL maakte hij de zaal enthousiast voor de 
vereniging.

Cursus  Cursisten
2011-2012 

 Cursisten
2012-2013 Examen Geslaagd

Luchtbehandelingstechniek1 99 87 84 63 (75%)

Sanitaire Technieken 16 21 21 19 (90%)

Luchtbehandeling Speciale Ruimten1 19 25 23 16 (69%)

Geluid in Technische Installaties1 17 11 8 7 (87%)

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving3 16 15 15 12 (80%)

Commissioning 18 12 12 12 (100%)

Projectmatig ontwerpen Klimaatinstallaties2 10 8 - -

Installatie Project Management1 0 9 9 8 (100%)

Werktuigkunde voor Elektrotechnici 23 31 26 24 (92%)

Elektrotechniek voor Werktuigkundigen 0 13 13 13 (100%)

Bouwkunde voor W&E2 11 9 - -

Totaal 229 241  

1:   sphbo gecertificeerd

2:  niet afgesloten met een 

examen

3:  diploma wordt verstrekt op 

basis van te maken opdrachten

Hans Vlug heeft acht TVVL-cursussen in zeven 

jaar afgerond en ontvangt een speciale oorkonde

Gerard Lokhorst enthousiasmeert de zaal voor 

(Young) TVVL

 Cabaret
De studiebelasting van een TVVL-cursus is 
behoorlijk fors. Het volgen van een cursus 
komt bovendien naast werk, gezin en hobby. 
Het is soms goochelen met de tijd. Hoe dat 
kan liet Robert de Vries zien, een cabaretier/
goochelaar die de zaal liet lachen. Een mooie 
brug naar het slotbuffet, waar onder het genot 
van lekker eten en een drankje kon worden 
nagepraat.

Robert de Vries goochelt met een lach

TM0812_cursussen.indd   55 15-7-2013   10:01:07



56 TVVL Magazine | 07/08 | 2013 CURSUSSEN

 CurSuSSeiZoen 2013-2014
Met de bovengenoemde sluitingsmiddag 
begint voor TVVL tevens de voorbereiding op 
het nieuwe cursusseizoen. Een seizoen waarin 
naast bovengenoemde cursus de vertrouwde 
cursussen weer staan 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 technische 
voorzieningen op het gebied van leidingwater-
installaties, rioleringssystemen, gasinstallaties 
en brandblusvoorzieningen te ontwerpen en 
technisch te beoordelen. Onderdeel van de 
cursus zijn de workshops technische en medi-
sche gassen, zwembaden/waterbehandeling 
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 oplossingen 
aan te dragen.

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving
De deelnemer is na succesvolle afronding van 
deze cursus in staat om zelfstandig te advise-
ren ten aanzien van duurzame aspecten binnen 
de gebouwde omgeving. De cursist is in staat 
om door analyseren, motiveren en berekenen 
gefundeerde keuzes te maken waarbij zowel 
het gebouw, het gebruik, de technische instal-
laties als de omgeving worden meegenomen. 
De cursus richt zich op de duurzame aspecten 
binnen de gebouwde omgeving en specifiek 
op de utiliteitsbouw. Onderdeel van de cursus 
zijn naast de energiebesparende maatregelen 
of duurzame opwekkingsmogelijkheden, een 
onderbouwde keuze van een label (Breeam 
o.i.d.) dan wel een bewuste keuze van de 
uitvoeringsvorm van het projectteam of de 
financiering. Ook de financiële haalbaarheid 
behoort tot de cursus.

Commissioning
De cursus richt zich op het commissioning- of 
prestatieborgingproces in de gebouwde omge-
ving. Hierbij wordt zowel initial- (nieuwbouw) 
als retrocommissioning (bestaande bouw) 
behandeld. Na afloop van de leergang is de 
cursist in staat een commissioningplan op te 
stellen, en met de nodige aanvullende compe-
tenties, de uitvoerende commissioningwerk-
zaamheden te coördineren en uit te voeren dan 
wel uit te laten voeren in de hoedanigheid van 
de Commissioning Autoriteit.

Installatie Project Management
De leergang Installatie Project Management 
wordt door TVVL verzorgd in samenwerking 
met K&R Consultants. Het ontwerpen en 
realiseren van nieuwe installaties in bouwpro-
jecten 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 op te lossen.

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.

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. Dit 
maakt hem een betere gesprekspartner voor 
de betrokken partijen binnen de bouwkolom. 
De deelnemer krijgt bouwkundige informa-
tie vanuit een brede invalshoek aangedra-
gen waarbij de raakvlakken, zoals die in de 
dagelijkse praktijk voorkomen, ruim aandacht 
krijgen. 

Elektrotechniek voor Werktuigkundigen
De cursus ‘E voor W’ verschaft 
Werktuigkundigen binnen de installatietech-
niek inzicht in de E-installaties door gevoel 
te kweken voor begrippen, kentallen en 

 Citaat CurSiSt
“Zeer nuttige cursus die inzicht geeft in het 
ontwerp en de dimensionering van sanitaire 
installaties en die, niet in het minst door de 
Rode Draad, ook praktijkgericht is”

 Citaat CurSiSt
“Inspirerend, door diverse voorbeelden van 
mogelijke oplossingen (en valkuilen) heb ik 
nieuwe ideeën opgedaan die bij opdracht-
gevers toegepast kunnen worden”

 Citaat CurSiSt
“Goede cursus die goed aansluit bij dage-
lijkse werkzaamheden”

 Citaat CurSiSt
“Zeer nuttig en leerzaam, goed toepasbaar”

 Citaat CurSiSt
“Door deze cursus is het mogelijk om 
verschillende duurzame oplossingen t.o.v. 
elkaar te vergelijken en inzicht te geven in 
terugverdientijden”

 Citaten CurSiSten
“Meer kennis van het Cx-proces en zijn 
doelstelling”

 Citaat CurSiSt
“Ik heb de cursus als erg verhelderend en 
leerzaam ervaren. Verder leren kijken dan je 
‘installatieneus’ lang is, is eigenlijk onont-
beerlijk. Daarom kan ik deze cursus zeker 
aanraden voor technici”

 Citaat CurSiSt
“Stap voor stap een beeld gekregen van 
hoe de installateur een project zou moeten 
doorlopen”

 Citaat CurSiSt
“Weten waarover collega’s praten, zodat je 
een herkenning hebt”

 Citaat CurSiSt
“Meer begrip voor wijze van aanvliegen 
vanuit het gezichtspunt van de bouwkun-
dige/aannemer”
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vuistregels. Hierdoor krijgen de deelnemers 
uit de W-techniek affiniteit en gevoel bij de 
elektrotechnische gebouw gebonden instal-
laties in met name de utiliteit maar ook de 
woningbouw. De cursist is na afloop in staat 
elektrotechnische tekeningen inclusief symbo-
len te lezen.

Geslaagden en gecertificeerden

 Citaat CurSiSt
“Een goede cursus om de basisbegrippen 
van de E-installaties eigen te maken.”

LuCHtbeHanDeLingSteCHniek

Gediplomeerden
Nabil Achahchah
Edwin Asselman
Rosanne van der Beek
Ricky Bhoelai
Gabor Blom
Bart Bongers
Arno Bosgraaf
Inge Bosveld * 
Bennie Bouwman
Michaël Buitelaar
Rik van Coolwijk
Bram Corstiaans
Robbert van Dam
Wim van Delft
Bert van Diepen
Kevin van Dorst
Jeroen Gout
Jorge Gubbels
Wim Harskamp
Niek Hessels
Roelf Kerdijk
Renske Kind
Erwin Korff
Dirk Jan Koster
Geert Kroon
Martin Kuipers
Rob Lammers
Richard Landkroon
Marcel van Leeuwen
Remi van Leijden
Erik-Pieter Leusink
Bart van Lieshout
Chiel Lintzen
Walter van Loon
Wesley van Loon
Ellis van der Meché
Peter van Mierlo

Robbert Millenaar
Frans van Noordt
Robbin van Oorschot
Coen Oostelbos
Iris Otte
Marco Palm
Jeroen Reniers
Ferdy Richter
Renzo Sanders
Tim Schrijver
Ton Schuurman
André Slabbekoorn
Cees Souverijn
Tanja Spinhoven
Albert van Sprundel
Frank van Stiphout
Martin Stokman
Frank Stuijk
John Versleijen
Edwin Verzeide
Pascal van Wanrooij
Rob Wijtten
Paul Wilbrink
Randy Wilbrink
Ron van Zuidam

Gecertificeerden
Saad Abdulahad
Rien Balder
Jaco Bauw
Frans van den Biezenbos
Rick Duifhuis
Jelle Jansen
Jan Jaspers
Jonathan Ketting
Freddy Kiezebrink
Raymond Koldewijn
Richard Krabshuis
Henk Kruimink

Frits Lunenborg
Arjan Maarleveld
Hetty van Neer
Paul van Olst
Jurjen Oostenbrink
Ton Philips
Robert Jan Pullen
Pascal Raaijmaakers
Matthijs de Rooij
Patrick Scholten
Ruurd Schut
Anton Zvonaryov

Sanitaire teCHnieken

Gediplomeerden
Wisam Al Kailani
Niels Barendse
Han Berkhout *
Bart Bleys
Sebastiaan Blok
Martijn Derksen
Roy de Graaff
Jelmer de Groot
Jako Koel
Dave Logtenberg
Bas Nijensteen
Kees de Roover
Robin Rosendaal
Willie Sanders
Stijn Sluiters
Sjoerd Spit
Alexander van de Ven
Herwerd Wind
Frederik Wolterink

Gecertificeerden
Rinze IJtsma
Chiel Kleiss

Cursusseizoen 2012 - 2013

* Beste cursist

Beste cursisten met hun oorkondes
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Luchtbehandelingstechniek, Groep A Luchtbehandelingstechniek, Groep B

Luchtbehandelingstechniek, Groep C

Sanitaire Technieken 

Luchtbehandeling Speciale Ruimten

Geluid in Technische Installaties

LuCHtbeHanDeLing SPeCiaLe ruiMten

Gediplomeerden
Ronny Aalbers
Jos Baijens
Jan Compagner
Dennis ten Dam
Jan Drop
Joost Greven
Raymond Griffioen
Paul de Groot *
Ben van Herwijnen
Peter Kapteijns
Hans Mak
Roland Peggen
Lester van Ree
Frank Roest
Pieter Veneman
Jesse de Vries

Gecertificeerden
Sander van den Heuvel
Ton Joosen
Jeffery Kaaij
Marcel Loer
Sander van Pelt
Alexander Verbiesen
Robin van Vulpen

geLuiD in teCHniSCHe inStaLLatieS

Gediplomeerden
Jeroen Boersma
Stefan Hartemink * 
Jos Hartman
Ronald van Leeuwen
Pieter Meerkerk
Bryam Zegwaard

Gecertificeerde
Marcel in ‘t Veld

CoMMiSSioning

Gediplomeerden
Karl Amend
Maikel Berens *
Loek van den Bogaart
Anneke van der Burgh
Peter van Doorn
Peter Engelen
Leon van der Hulst
Robert Iden
Evert Klijn
Hans Reker
Theo Sanders
Ronnie Verboven

W Voor e

Gediplomeerden
Yilmaz Akbina
Cengiz Arkin
Wilbert van den Boom
Gaston Broers
Rob Brok
Friso Brouwer
Erik Claassen
Arthur Colla
Gerwin Franken
Cor van Gerven
Barry van Ginkel
Jurgen de Hoon
Marc Koot
Dave van de Luitgaarden
Ronald Makkreel
Orhan Ozdemir
Olf Praamstra
Noortje Pronk
Denny Richter
Wim Scheerder * 
Roel Theunissen
Michel van der Wielen
Dirk Zaaijer
Stephan Zilder
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W voor E, Bouwkunde voor W&E en Projectm. Ontwerpen Klimaatinstallaties

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving

Commissioning

Elektrotechniek voor Werktuigkundigen

MRKC, Elsevier Opleidingen

Gecertificeerden
Peter Beckers
Pierre de Bruijckere
Ed Hol
Erik Ooms
Bram van Seeters
Ruud van der Velden
Dennis van Wezel

bouWkunDe Voor W&e

Gecertificeerden
Jan Dijkman
Jan Drop
Karl van Ginderdeuren
Linda Hesen
Leen Hoop
Patrick Jansen
Cees Salomons
Frank van Velsen
Richard Willemsen

DuurZaaMHeiD

Gediplomeerden
Leo Bout * 
Anton Daelmans
Michiel de Graauw
Sjaak Krouwel

Alex Maan
Pierre Martens
Franklin Moella
Kees Schouten
Martijn Stuijt
Hans Vlug
Jesse de Vries
Richard Walet

ProJeCtMatig ontWerPen Van 

kLiMaatinStaLLatieS

Gecertificeerden
Erik Griekspoor
Chamil Khaiboulov
Sander Kremer
Marcel van der Maal
Ferry van Muijden
Sander Pleket
Maarten Vos
Menno ten Wolde

iPM

Gediplomeerden
Ruud Jacobs *
Jeffrey Kroon
Kevin Lems
Martin Pet

Twan van Rooij
Igor Teeken
Robert Versteeg
Ronald de Vries
Gecertificeerde
Sander Pleket

ELEKTROTECHNIEK VOOR 

WERKTUIGKUNDIGEN

Gediplomeerden
Edwin Braad
Martijn de Bruijn
Stephan Cornelissen
Dick ter Harmsel
Kees Hoogendijk
Allard Jansen
Jos van de Laar
Marc Pouw
Christian Smeulders * 
Roel Tolle
Vincent Verburg
Wilbert Vervoorn
Christiaan de Vos
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