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‘Kennis kost geld, geen kennis nog veel meer…’ 

Nieuwsbrief zomer 2019 
 
 

 
Afgelopen maand hebben een 30-tal technici hun diploma behaald voor de basisopleiding ‘Inleiding in 
HVAC gebouwbeheer’ bij T.E.C. Opleidingen. T.E.C. verzorgt opleidingen, trainingen en workshops voor 
technici in de HVAC. 
 

Begin vorig jaar koos Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen voor 
T.E.C. om een incompany traject te verzorgen voor de medewerkers 
van de technische dienst. Enerzijds om kennis te vergroten en daardoor 
beter te kunnen functioneren, anderzijds om het groepsproces te 
versterken tussen de storingstechnici en medewerkers van het 
bedrijfsbureau. Om de week werd les gegeven in twee groepen 
bestaande uit een mix van de beide afdelingen. Theorielessen werden 
afgewisseld met praktijkcases rondom de eigen installaties, zodat men 
meer inzicht kreeg in de werking van hun eigen installaties én meer 
begrip kreeg voor elkaars werkzaamheden. 

 
 

Medisch Spectrum Twente (MST) Enschede wilde een aantal 
medewerkers opleiden in de HVAC. T.E.C. mocht de opleiding 
verzorgen. Leslocatie Roden was wat te ver weg dus werd een 
combinatiegroep gevormd samen met Deventer Ziekenhuis en 
Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn. Deventer Ziekenhuis stelde een 
leslocatie ter beschikking waardoor reistijd voor de deelnemers 
werd verkort en men onderling ‘ziekenhuis-ervaringen’ kon 
delen; klimaateisen evenals HVAC-processen komen voor elk 
ziekenhuis overeen. Theorie werd afgewisseld met praktijk op 
alle drie de locaties voor een ‘kijkje in elkaars keuken’. 
 

 

In Roden beschikt T.E.C. over een moderne lesruimte waar ook 
met een praktijkopstelling kan worden gewerkt. Een mix van 
installateurs en ziekenhuizen bestaande uit Antonius 
Ziekenhuis Sneek, Croonwolter&dros, Martini Ziekenhuis 
Groningen, Medisch Centrum Leeuwarden en Unica zijn 
opgeleid in de achterliggende theorie HVAC. Met de eigen 
luchtbehandelingsopstelling in Roden zijn praktijksituaties 
geoefend. Daarnaast zijn praktijkcases op locatie bij het 
Martini Ziekenhuis uitgevoerd. Men kreeg inzicht in 
verwarmings-en luchtbehandelingsprocessen onder andere 
door het uitvoeren van TA-metingen en het ‘karteren’ van een 
warmteterugwinningsysteem met ‘twincoil’. 
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Alle groepen hebben het traject afgerond met diploma via een examen uitgevoerd door Koninklijke 
PBNA. Hiermee heeft T.E.C. bijgedragen aan haar doelstelling om kennis te vergroten in de markt 
en samenwerking te verbeteren. 
 
Inmiddels zijn een aantal cursisten verder gegaan met de vervolgopleiding ‘Hydraulische 
Schakelingen’; een verdieping van de basisopleiding. 
 
Wat staat er verder op stapel?  
 
Na de zomervakantie start T.E.C. weer met de volgende opleidingen en workshops. Wilt u meer 
informatie? Klik dan op de opleiding of workshop of meld u direct aan. 
 
• Basis ‘Inleiding in HVAC gebouwbeheer’ dinsdagen 16:30 uur. 

Wilt u zich direct aanmelden klik hier. 
 
• Vervolg ‘Regelen en sturen van ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties’ maandagen 18:30 uur. 

Wilt u zich direct aanmelden klik hier 
 
• Vervolg ‘Bouwfysica voor de HVAC’ dag en aanvangstijd in overleg. 

Wilt u zich direct aanmelden klik hier. 
 
• Workshop ‘Tekening lezen’ woensdagen 13:00 uur.  

Wilt u zich direct aanmelden klik hier. 
 

• Workshop ‘Project Management & MS Project’ woensdagen 13:00 uur. 
Wilt u zich direct aanmelden klik hier. 
 

• Incompany trajecten ‘Inleiding in HVAC gebouwbeheer’ dag en aanvangstijd n.t.b.  
Locatie Zuidoost-Drenthe en Overijssel. 
Wilt u zich direct aanmelden klik hier. 

 
Algemeen 
 
Voor prijzen en meer informatie kunt u contact opnemen 
met Marco Boerrigter, telefoonnummer 06 83 20 78 38 of 
per mail marco.boerrigter@tecopleidingen.nl . 
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