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Waarschijnlijk heeft u de naam Kenteq wel eens voorbij zien komen. Maar wat doet Kenteq precies en 
waarom is de organisatie zo belangrijk voor de installatiebranche? Kenteq heeft een breed taken-
pakket, vertelt Portfoliomanager Jauk van der Craats. “We houden ons bezig met de erkenning van 
leerbedrijven, zetten kwalificatiesystemen op voor mbo-opleidingen en vullen opleidingsbehoeften 
in, die niet in het regulier onderwijs aan bod komen. Bijvoorbeeld in de vorm van een cursus over de 
NEN 1010. Daarnaast buigen we ons ook over de erkenning van elders verworven competenties en 
verstrekken we subsidie-adviezen aan het bedrijfsleven.” Van der Craats richt zich zelf op het ontwik-
kelen en in stand houden van opleidingen op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging. De trends 
die hij signaleert op zijn eigen vakgebied, gelden eigenlijk branchebreed. Klimaat- en energiespecialis-
ten bijvoorbeeld zullen ook erkennen dat ze niet meer om verduurzaming en systeemintegratie heen 
kunnen. “Die trends stimuleren ons om nieuwe producten te ontwikkelen, zoals opleidingen die de 
mogelijkheden belichten om IP-systemen te koppelen aan brand- en inbraakbeveiligingssystemen.”

Uitgekleed 
Technische branches kampen al jaren met een tekort aan vakmensen. De instroom van nieuwe 
mensen laat te wensen over. De oorzaak is duidelijk voor Van der Craats; de techniek heeft een slecht 
imago. “De maatschappij associeert technici met een beetje domme mensen, die altijd overalls 
dragen, vieze handen hebben, zwaar werk verrichten en slecht betaald worden. Ik geef het toe, we 
werken daar zelf als Kenteq een beetje aan mee, door heel beeldbevestigend, ook jongeren met 
overalls op onze website te zetten. Daar moeten we wat aan doen, ja.” Maar het probleem reikt veel 
verder, blijkt bij doorvraag. Veel jongeren met een mbo-niveau zien weinig uitdaging in een job, die 
steeds verder wordt uitgekleed. Door verregaande automatisering en prefabricage van systemen ver-
dwijnen de oude ambachtelijke vaardigheden naar de achtergrond. Daardoor dreigt volgens sommige 
opleiders in de branche de nieuwe technicus een ‘meccanodoos-monteur’ te worden. “Ik ken de 
verhalen”, zegt Van der Craats. “Maar dat beeld klopt niet. Om alle componenten goed met elkaar te 
verbinden en te laten communiceren, heb je een gedegen systeemkennis nodig. Techniek zal echt wel 
uitdagend blijven.”
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Mijn TVVL
Kenteq is al vanaf haar ontstaan lid van 
TVVL. Van der Craats heeft zelf in de loop 
der jaren de nodige seminars bezocht 
om zich te laten informeren over nieuwe 
technische ontwikkelingen in de branche. 
“De vereniging draagt met haar activi-
teiten bij aan een hoogwaardige uitstra-
ling van de bedrijfstak. Ik mis soms wel 
de vertaalslag naar de praktijk. Wat dat 
betreft zou het een goed idee zijn als TVVL 
zelf vaker in gesprek zou treden met leden, 
om na te gaan hoe daaraan vorm kan 
worden gegeven.” Samen optrekken op een 
effectieve manier, daar draait het om, vindt 
Van der Craats. Als hij zelf een ongelimi-
teerd budget tot zijn beschikking had, zou 
hij daar ook graag in willen investeren. 
“In de onderlinge afstemming tussen het 
bedrijfsleven en het onderwijs valt nog een 
enorme winst te boeken. Er staan nu te 
vaak docenten voor de klas, die achterlo-
pen qua kennis. Eigenlijk zou iedere leraar 
voortdurend bijgeschoold moeten worden 
en bedrijfsbezoeken moeten organiseren. 
Zo houd je het vak levendig en enthousias-
meer je je leerlingen.”


