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dertigjaar

Ing. Rob Swennenhuis MBA, directeur SMEOT:

'SMEOT staat voor 
praktisch opleiden, 
vormen, trainen en 
begeleiden' 

SMEOT is dertig jaar geleden opgericht op initiatief van 

het bedrijfsleven. In die economisch slechtere tijd werden 

onder andere de bedrijfsscholen van Stork, Signaal, 

Heemaf, Hazemeijer en Dikkers opgeheven. Daarom 

werd met name in Hengelo als metaalstad het initiatief 

genomen voor een andere invulling van de opleiding 

voor de metaal- en elektro-industrie. Intussen is SMEOT 

een begrip bij de bedrijven en het voortgezet onderwijs 

in Twente.

Jongeren die van het VMBO komen en een baan zoeken 

in de metaaltechniek, kunnen bij SMEOT terecht. Rob 

Swennenhuis, directeur van SMEOT: "Als een leerling 

zich aanmeldt, volgt er een uitgebreide intakeprocedure, 

waarna wij op zoek gaan naar een match met een bedrijf 

waar de leerling het best in past. We hebben een prima 

relatie met zo�n 250 Twentse metaalbedrijven en met 

vele andere organisaties."

Hoe werken wij?

Rob Swennenhuis: "Samen met het ROC van Twente 

bieden wij de opleidingen aan op de locatie van SMEOT: 

zij geven de theorie, SMEOT de praktijklessen. De leerling 

komt in dienst van een bedrijf, dat een deel van de 

opleiding door SMEOT laat uitvoeren. 

De kwaliteit van onze opleiding is ontzettend belangrijk. Wij 

conformeren ons aan landelijke opleidingsprogramma�s, 

maar daarnaast zorgt de invloed van de bedrijven er 

ook voor hoe onze opleiding wordt vormgegeven. We 

nwkuvgtgp"pcct"jwp"urgekÛgmg"ygpugp."dklxqqtdggnf"qxgt"

bijzondere lastechnieken of machinebesturingen. Daar 

kunnen we prima rekening mee houden.

We zijn heel trots op ons opleidingsrendement, een 

slagingspercentage van veelal meer dan 90%. Uitvallers 

zijn hier een uitzondering."

Bedrijfscultuur

"We hebben bij SMEOT veel aandacht voor bedrijfscultuur", 

vervolgt Rob Swennenhuis. "We creëren omstandigheden 

die de leerling het gevoel geven dat hij �s morgens om 

acht uur naar zijn werk gaat en tot half vijf al werkend 

zijn opleiding volgt. Zo willen we de jongeren, die tot nu 

toe alleen de schoolbanken gewend waren, direct aan de 

regelmaat van het bedrijfsleven laten wennen. Ze hebben 

hier geen mobieltjes, geen petjes, en we letten vooral 

op collegiale omgangsvormen met de docenten en de 

andere leerlingen. Dat willen we wél op een aantrekkelijke 

manier aanbieden door hen te ondersteunen en naar hen 

te luisteren. Muziek op achtergrond mag, dat hebben de 

meeste bedrijven immers ook. Vorming die aansluit bij de 

bedrijfscultuur is dus essentieel. We hebben het gevoel dat 

we daar goed in slagen, want uit peilingen blijkt dat de 

leerlingen heel enthousiast zijn."

Werken aan een nieuwe huisvesting

"Na ruim dertig jaar is het SMEOT-pand niet meer de 

juiste afspiegeling van het bedrijfsleven", vervolgt 

de directeur. "We werken dan ook aan een nieuwe 

huisvesting, die functioneel, modern en eigentijds is, en 

vooral een afspiegeling is van het bedrijfsleven; met een 

modern machinepark en met veel licht. Onze voorkeur 

gaat uit naar een nieuw gebouw op een nieuwe locatie. 

De architect is er volop mee bezig."

Gouden taak

"Ook willen we in de nabije toekomt de VMBO-

scholen behulpzaam zijn met het ondersteunen van 

praktijkprogramma's. SMEOT wil haar machinepark en 

menskracht ook beschikbaar stellen aan het VMBO. Deze 

ambitie om samen te werken hebben we uitgesproken in 

een convenance met het VMBO-onderwijs.

We zien de toekomst van SMEOT rooskleurig tegemoet 

in een nieuwe huisvestingsomgeving. Daarin zal ook het 

ROC van Twente zijn opgenomen, zodat we gezamenlijk 

het hele metaalonderwijs ten behoeve van Twente van 

dienst kunnen zijn.

SMEOT biedt een aantrekkelijke scholing voor de 

leerlingen. We zijn leerling-vriendelijk en praktijkgericht, 

en bieden gelijktijdig de ondersteunde theorie. Deze 

gouden taak willen we blijven uitvoeren, nu en in 

toekomst."

'De invloed van 

de bedrijven zorgt 

ervoor hoe onze opleiding 

wordt vormgegeven. 

Dit bepaalt de kwaliteit.'
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Han Slots, manager Opleidingen, 

onderhoudt de contacten met de 

VMBO-scholen in een straal van 30 

km rond Hengelo. "Mijn voornaamste 

taak is het vak te promoten, onder 

andere door voorlichting te geven 

op de VMBO-scholen", vertelt 

Han. "Leerlingen kunnen vanaf de 

basisberoepsgerichte leerweg bij 

SMEOT terecht. Als de aanmeldingen 

binnen zijn, doe ik de intake, in 

samenwerking met het ROC van 

Twente." 

Daarnaast heeft Han contact met een 

netwerk van zo�n 250 bedrijven in 

Twente en de Achterhoek. 

Uitgebreide test

Na de intake volgt de zogenoemde 

'warme overdracht'. Han: "Dit 

betekent dat wij willen weten wat 

voor mensen we krijgen en wat 

hun kwaliteiten zijn. Die informatie 

krijg ik van de metaaldocenten 

van de VMBO's. Verder worden de 

leerlingen uitgebreid getest, iets 

waarmee SMEOT zich onderscheidt. 

Heeft iemand een goed technisch en 

ruimtelijk inzicht, leervermogen en 

rekenkundige vaardigheden? Houdt 

jkl"qh"¦kl"xcp"itqh"qh"xcp"Ûlp"ygtm"gp"

kán die persoon dat ook? Een leerling die mechatronica 

kiest, kan bijvoorbeeld service- of onderhoudsmonteur 

worden, maar moet dan ook met klanten kunnen 

omgaan, rapportages schrijven, onderhoudsadvies 

geven en Duitse en Engelse handleidingen kunnen 

lezen. Ook is het afhankelijk van de persoonlijkheid of 

iemand beter in een groot of een klein bedrijf past. Op 

al deze eigenschappen selecteer ik de leerlingen." 

Werkgevers

Tegelijkertijd inventariseert Han de vacatures bij 

bedrijven en zoekt hij een match met een leerling. 

Zodra die er is, brengt hij hen met elkaar in contact. 

"Als er ook een proefperiode mogelijk is, bijvoorbeeld 

vakantiewerk, is het helemaal mooi", vindt hij. 

Deze zorgvuldige selectie duurt van februari tot en 

met de zomervakantie. Het blijkt een stevige basis. 

Dat is belangrijk, want werkgevers gaan een BBL/

Leer-werkcontract aan met een leerling (BBL = 

Beroepsbegeleidende Leerweg). Han: "Het voordeel dat 

een leerling bij een bedrijf op de loonlijst staat, is dat de 

onderneming invloed heeft op de opleiding. Dit geeft 

het bedrijf het gevoel dat ze hun eigen werknemers 

laten opleiden. Tevens krijgt de onderneming alle tijd 

en energie zelf terug in het bedrijf."

netwerk250bedrijven

Ing Han Slots: Manager Opleidingen, Plv. Directeur

'Elke leerling krijgt de 
juiste plek, elk bedrijf 
de juiste leerling'

'Een bedrijf dat 

een leerling 

door SMEOT laat 

opleiden, investeert 

in een medewerker'

Welke leerling past het best bij welk leerbedrijf? SMEOT heeft goede contacten met bedrijven. Om tot 

een optimale match te komen, wil SMEOT weten welke interesses, vaardigheden en persoonlijkheid 

de nieuwe leerlingen hebben. Overleg met hun VMBO-docenten en een uitgebreide test geven 

duidelijkheid, én een aanzienlijk grotere kans op succes. 
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kennen en voelen 

Wie voor het vak Verspaning kiest, begint aan een 

conventionele opleiding aan de frees- of draaibank. 

Praktijkdocent Johan Hage: "Hier leer je de basis kennen 

en voelen wat je maakt voordat je aan een CNC-machine 

kunt werken. Maar we hebben bij SMEOT nu ook een 

tussenstap: de Teach-in.

Johan: "De Teach-In zou je een tussenstap kunnen 

noemen van conventioneel naar CNC. Je ziet de Teach-

In ook steeds meer in bedrijven. Afhankelijk van de 

producten die ze maken, kopen ze deze vaker in plaats 

van een nieuwe CNC-machine." 

 

Draaien, frezen of allebei

"Het overbrengen van kennis aan jonge mensen doe ik 

graag", vertelt Johan, die zelf in zijn lange loopbaan met 

alle besturingssystemen heeft gewerkt. "Bij Verspaning 

komt het aan op nauwkeurigheid, maar ook rust en 

denkwerk. Je krijgt eerst de basiskennis over draaien en 

frezen. Daarna kun je kiezen, in nauw overleg met het 

bedrijf waar je werkt. Je kunt ook met draaien en frezen 

tegelijk verder gaan zodat je sneller door de opleiding 

kunt lopen; dan ben je eerder aan niveau 3 toe. Bij 

SMEOT hoef je niet te wachten tot september, maar kun 

je direct doorstromen. Ook heeft het bedrijf er voordeel 

van als een leerling eerder de opleiding heeft afgerond 

en breder inzetbaar is. We streven ernaar om ook niveau 

4 te gaan aanbieden en ik kijk vooral uit naar de aanschaf 

van een vijfassige machine!

De jongelui kunnen hier veel over het vak leren, maar we 

letten ook op een goede beroepshouding en dat ze zich 

correct en netjes gedragen." 

Luisteren naar de klant

Om de kwaliteit te waarborgen, heeft een bedrijf mensen 

nodig die goed zijn in hun vak. Johan: "Daarom sturen 

veel werkgevers hun leerlingen naar SMEOT. Om meer 

inzicht te krijgen in waar de leerling werkt en wat hij 

doet, bezoeken de praktijkdocenten minimaal twee 

keer per jaar alle leerbedrijven; dit zijn onze klanten. 

Naar de nieuwe bedrijven gaan we wat vaker. Vooral 

de speciale wensen zijn erg belangrijk, bijvoorbeeld als 

een bedrijf meervlaksbewerkingen (vierassig frezen) wil, 

of simultaanbewerkingen (vijfassig) of alle ruimtelijke 

vormen bewerken (3D). Daarnaast gaan we naar beurzen, 

zoals de TechniShow, om nieuwe gereedschappen, 

spanmiddelen en trends te bekijken en bij SMEOT te 

implementeren."

Johan Hage, praktijkdocent Verspaning:

'Het gaat om kwaliteit en 
luisteren naar de klant'

Remco Goering is leerling Verspaning niveau 2. Omdat hij 

van draaien én frezen houdt, volgt hij beide opleidingen. 

Remco: "SMEOT is gezellig en er is een goede sfeer. Ik 

leer hier vooral veel praktijk, met de theorie. Toch leer ik 

het meest bij mijn werkgever, GSM in Haaksbergen. De 

combinatie leren en werken bevalt me heel goed. Het is 

Ûlp"qo"ggp"ucnctku"vg"jgddgp."occt"fg"jqqhf¦ccm"ku"fcv"km"

veel plezier in mijn werk heb. 

Na dit jaar ga ik verder met CNC-draaien en -frezen, 

grotendeels in de avonduren." 

Remco: 'Ik houd van 
draaien en frezen'

'Je hoeft niet te wachten 

tot september maar kunt 

direct doorstromen'
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Een ander voorbeeld van bijscholing is een cursus op 

Niveau 1 en daarna een aanvullende cursus die Samir 

Poles (58) volgde in opdracht van zijn werkgever.

Samir komt uit Irak en woont inmiddels achttien jaar 

in Nederland. Drie jaar geleden kwam hij samen met 

andere uitkeringsgerechtigden via de gemeente Hengelo 

bij SMEOT. Hij volgde Niveau 1 en kreeg aansluitend een 

proefstage van drie maanden Bij Eaton. Daarna kreeg 

Samir een tijdelijk contract. Eaton bood hem daarbij een 

aanvullende cursus van vijftig dagen bij SMEOT aan. "Ik 

heb hiermee mijn vaardigheden vergroot op het gebied 

van plaatwerken, lassen en tekeninglezen", vertelt hij. 

$Kpokffgnu" jgd" km" ggp"rtcejvki" egtvkÛeccv." gp" fcct" dgp"

ik trots op!"

een uitermate mooie kans 

Naast de reguliere vakopleidingen biedt SMEOT ook 

maatwerkopleidingen. Gezien de toenemende vergrijzing 

zijn om-, her- en bijscholingscursussen van werknemers 

nuttig en noodzakelijk. 

Han Slots, manager Opleidingen: "Om mensen beter 

inzetbaar te maken, bieden we scholing in opdracht van 

gemeenten en het UWV en werken we samen met Me-

talektro Personeelsdiensten en OpleidingsBedrijfMetaal 

(OBM). Zo vragen bedrijven ons bijvoorbeeld om een 

frezer te leren draaien, een lasser op een hoger niveau te 

brengen of iemand tekeningen te leren lezen.

We kunnen bedrijven voor scholing ook ondersteunen 

bij het aanvragen van aanvullende subsidies bij OOM 

(Kleinmetaal) of A+O (Grootmetaal)." 

Zij-instromers

SMEOT biedt ook maatwerk voor zij-instromers. Zo gaf 

de afdeling onlangs een kortdurende cursus van tien 

dagen voor zij-instromers. �Cursisten kunnen na deze 

intensieve praktijkcursus draaien of frezen doorstromen 

naar niveau 3. De deelnemers worden door hun werkge-

ver geselecteerd op kennis, inzet en motivatie. Voor deze 

cursisten is dit een uitermate mooie kans om zich verder 

te ontwikkelen op het gebied van de verspaning.�

Ook hierover kan Han Slots alle informatie geven.

Bedrijfsopleidingen, 
cursussen en bijscholing 

Samir: 'Ik heb mijn 
vaardigheden vergroot'

(Bijscholings) cursussen op 

het gebied van: 
- lastechnieken, constructietechniek, plaatwerken 

- verspanen, conventioneel en cnc-draaien/frezen 

- mechatronica, hydrauliek, pneumatiek, montage 

- bedradingstechnieken, panelenbouw, besturings-

technieken 

Elke cursus kan individueel of in een groep worden 

gevolgd, zowel overdag als 's avonds, bij SMEOT of 

op locatie. De cursusduur is afhankelijk van de voor-

opleiding en de ervaring van de cursist(en). Alles is 

mogelijk bij SMEOT.

19
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vakkanjer-wedstrijden

Vakkanjer Richard Roolvink:

'Ik wil vooral leren van 
de ervaring'
82 jonge techneuten, die in totaal zestien vakgebieden 

vertegenwoordigden, bereikten in december vorig jaar de 

Dik Vaanholt en Richard Roolvink, zijn SMEOT-leerlingen. 

Deze maand hebben ze gestreden voor het Nederlands 

Kampioenschap. De winnaars gaan door naar de 

EuroSkills 2014, die in oktober in Lille worden gehouden. 

Richard Roolvink is tweedejaars niveau 2 

constructiebankwerker. Het vak trok hem al vroeg: "Bij 

het Twickel College heb ik de basis van het lassen geleerd. 

Op mijn 14e had ik al een bijbaantje in een metaalbedrijf, 

waar ik vooral materiaalkennis en gevoel voor meten heb 

geleerd. Nog steeds ben ik met mijn 17 jaar de jongste 

van de klas." 

Mooi vak

Richard: "Ik vind de metaal een mooi vak, en het lassen 

ging me vanaf het begin goed af. Bij SMEOT leer ik veel. 

Het is een goede school, we worden goed begeleid en 

de relatie tussen de school en het werk is ook prima. 

Als Eaton, mijn werkgever, bijvoorbeeld geen plaatwerk 

heeft, mag ik dat van school meebrengen om ermee te 

oefenen. Ook leer ik veel bij Eaton, waar ik al met vier 

lasprocessen werk, zoals met RVS en aluminium. 

Momenteel volg ik bij SMEOT een avondcursus voor het 

lasdiploma TIG niveau 3 RVS. De theorie is moeilijk, maar 

de praktijk lukt me wel. Ik ben super-enthousiast!" 

Van NK naar EK?

Van de vijftien deelnemers aan de voorrondes mochten 

er vier, waaronder Richard, door naar het Nederlands 

kampioenschap TIG-lassen. Op 17, 18 en 19 maart 

vonden de wedstrijden plaats in Rotterdam. 

Op het moment dat dit artikel geschreven werd, had 

Richard dit nog voor de boeg. "Van de drie dagen heb 

ik twee dagen TIG-lassen", vertelde hij. "De derde dag 

komen er andere lasprocessen aan bod. Ik streef naar het 

Europees Kampioenschap, maar wil vooral veel leren van 

de ervaring: wat kun je op je vakgebied, en hoe ga je 

om met tijdsdruk? Ik denk dat dit wel lukt door rustig 

te blijven en goed mijn best te doen. We krijgen een 

goede begeleiding, inclusief een psychologische test en 

mediatraining. Het is al met al een leerzame ervaring, 

maar het staat bovendien straks goed op mijn CV." 

Bij het verschijnen van deze krant is waarschijnlijk al 

volop in het nieuws geweest wie er doorgaan naar Lille.

Colofon
Deze krant is bedoeld om VMBO-

leerlingen en bedrijven te informeren 

over SMEOT. Voor vragen kun jij / kunt 

u terecht bij Han Slots, manager 

Opleidingen.
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