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Automotive: op weg naar een
toekomstbehendige organisatie.
Het werkgebied Automotive is sterk in ontwikkeling. Dit heeft te maken met
• de verduurzaming van technologie, producten en (her)gebruik
• de integratie van computer, informatie en besturingstechnologie en
• de opkomst van de deel- en ‘on demand’-economie.
Hoe gaat de opleiding met deze veranderingen om? Hoe zorgen we ervoor dat
wat de nieuwe generatie professionals leert toekomstbestendig is? Of moet deze
nieuwe generatie vooral toekomstbehendig zijn? En wat betekenen de nieuwe
ontwikkelingen voor Noorderpoort Automotive?
Vanuit die laatste vraag ontwikkelt Noorderpoort het practoraat Automotive. Dit
wil bijdragen aan een vernieuwingsproces, aansluitend op de Noorderpoort-visie
‘Wendbaar Vakmanschap: Van en voor Noorderpoort Automotive’. Het proces moet
resulteren in een toekomstbehendige mbo-organisatie, die snel kan inspelen op
nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot product/markt/technologie, onderwijs
en praktijk. Daarnaast wil het practoraat bijdragen aan het versterken van de
regionale ontwikkeling en werkgelegenheid én aan de verbinding tussen landelijke
ontwikkelingen en de rol van Noorderpoort Automotive als centrum voor innovatie
van onderhoud en commercie voor studenten en professionals.
Bovengenoemd vernieuwingsproces heeft als uitgangspunt cyclisch denken. Het
proces van vraag naar antwoord wordt steeds opnieuw herhaald. Resultaten van een
cyclus worden meegenomen naar de volgende. Het practoraat richt zich hierbij op
het verzamelen, ontwikkelen en delen van producten, kennis en ervaring, om zo te
komen tot verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

2

Uit een onderzoek naar trends en het vertalen van trends naar scenario’s
ontstaat een visie voor de onderwijsorganisatie. Vanuit deze visie wordt een plan
geformuleerd, aansluitend op de doelstellingen van opleiding en practoraat. Het
trends-onderzoek richt zich op Automotive, onderwijs en de praktijk voor alle
voertuigcategorieën.
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Trends

Automotive
Belangrijke trends als verduurzaming van het wagenpark, verschuiving van bezit
naar gebruik en de groei van het aantal alternatieve voertuigen zetten zich voort.
Daarnaast heeft de nieuwe generatie voertuigen complexere systemen waardoor het
onderhoud verder opschuift van mechanisch naar elektrisch en ICT. Dit betekent dat
het werkveld voor onderhoud en commercie zich verbreedt.
De omvang van het wagenpark voor personenauto’s is nu stabiel. Wel neemt de
mobiliteit geleidelijk af.
Bedrijfsauto’s gaan qua ICT-toepassingen en slimme mobiliteit gelijk op met
personenauto’s. De verduurzaming van de aandrijving zal ook hier plaatsvinden,
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen (inter)nationaal transport en lokale
distributie.
Door de eisen aan de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden zal de verduurzaming van
deze voertuigen zich doorzetten en/of zullen er alternatieven worden ontwikkeld
zoals kleinere elektrische vrachtwagens en bestelbussen. Ditzelfde geldt voor
bussen: binnen 10 jaar zal een groot gedeelte van de stadsbussen elektrisch zal zijn.
Over de keuze tussen de batterij en waterstof als energiedrager zijn de meningen
verdeeld. Naar verwachting kan met de batterij alleen worden doorgegaan als
duurzaam wordt voldaan aan de eisen inzake capaciteit (die theoretisch veel beter
kan), laadinfrastructuur en duurzame productie en recycling. Waterstof toepassen
is vanuit het ketenrendement en de complexiteit niet logisch, maar wel een
alternatief. Waterstof is duurzaam, levert met name qua actieradius vergelijkbare
voertuigprestaties en sluit voor wat betreft energievoorziening/transport goed aan op
de bestaande infrastructuur voor fossiele brandstoffen. Het is daarom de verwachting
dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen, ook – op termijn – als buffer voor
wind- en zonne-energie. Speciaal voor Noord-Nederland geldt dat hierop inmiddels
over de gehele keten van energievoorziening, voertuigontwikkeling en toepassing
wordt ontwikkeld en geproduceerd.
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Het onderwijs bevindt zich in het krachtenveld van de instroom, de trends binnen het
vakgebied en de eisen die nu en binnen vijf jaar aan de uitstroom worden gesteld.
Dit leidt tot veranderingen in het beroepsprofiel en de wijze van opleiden. Qua
specialisatie en verbreding wordt het beroepsprofiel meer divers. Wat een student
het beste past, is persoonsgebonden zodat het aanbieden van keuzes in specialisatie
of verbreding (cross-overs met andere vakgebieden) een passende ontwikkeling is.
Met name de diversiteit en dynamiek van de ontwikkelingen maken het leerproces
individueler en coöperatief. Bij dat laatste komen vormen van hybride leren steeds
meer tot ontwikkeling. De Noorderpoort-onderwijsvisie Wendbaar Vakmanschap
geeft hier invulling aan.
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Praktijk
Maatschappelijke keuzes ten aanzien van mens – ecologie – economie leiden tot
veranderingen in de praktijk. Belangrijke trends zijn verstedelijking en de afname
van het autobezit en het aantal reizigerskilometers. Voertuigen worden gemiddeld
kleiner en hebben specialistischer maar minder onderhoud nodig. Het aantal schades
neemt af, mede dankzij intelligente voertuigsystemen. Daarnaast leidt de snelle
toename van de connectiviteit (voertuigen online en Big Data) tot een verdergaande
optimalisatie van de onderhoudsplanning. Voor bedrijfsauto’s geldt dezelfde trend.

Examineren

Voor 1, 2, 3 ,4 en 5: STORY TELLING
2. Gedeelde visie

Boeien-binden-ontwikkelen

De bol als het samengestelde projectportfolio:
focus, grip en transparantie.

De ontwikkeling van de informatietechnologie vergroot het inzicht van aanbieders en
gebruikers. Hierdoor is het eenvoudiger om te matchen op individuele voorkeuren.
De waarde van autobezit neemt af, wat de keuzes in mobiliteit pragmatischer maakt.
Hoe hierop wordt ingehaakt, bepaalt de waarde en het succes van de autodealer van
de toekomst. Overigens is de trend dat autofabrikanten hun productpallet uitbreiden
met het verzorgen van andere modaliteiten. De samenwerking tussen openbaar
vervoer en ondernemingen in deelauto-concepten (zoals die tussen Greenwheels en
de Nederlandse Spoorwegen) speelt hierop in.

5a. Kennisontwikkeling

4. Management
van succes
1. Trendanalyse

3. Disciplines
samenbrengen

5b. Kennisdeling
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Ieder segment als project
functioneert zelfstandig.
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Scenario’s:
Scenario’s zijn geschetst op basis van de trends en beschreven voor Automotive,
onderwijs en de praktijk. Voor alle drie zijn twee onzekerheden benoemd. Ieder
scenario bevat elementen waarmee rekening kan worden gehouden bij het
ontwikkelen van een visie, beleid en strategie.

7

NO ORDERPOORT • AUTOMOTIVE VAN NU EN VO O R D E TO E KO M ST

Onzekerheden:
1. Scenario mobiliteit (Automotive), scenariomatrix pagina 9:
a. Vervoer als schaarste (conventionele versus duurzame mobiliteit)
b. Vervoer naar wens (bezit versus (vraaggestuurd) gebruik)
2. Scenario onderwijs, scenariomatrix pagina 10 boven:
a. Onderwijsgeneratie (van onderwijs naar Samenwijs (coöperatief/hybride leren))
b. Diversificatie (van kwalificatiedossier naar gepersonaliseerd (vraaggestuurd) leren)
3. Scenario onderhoud en commercieel (praktijk), scenariomatrix pagina 10 onder:
a. Onderhoud (conventioneel onderhoud versus onderhoud op basis van voertuigmonitoring)
b. Commercie (conventionele dealer versus mobiliteitaanbieder)
De horizontale as geeft de inhoudelijke verandering weer, de verticale hoe vraag en
aanbod met elkaar worden verbonden. Daarnaast geven de lengte, invulling en kleur
van de pijl aan in welke fase van de transitie de veranderingen zich zullen bevinden
in het jaar 2022 en 2027. De fasen 1 tot en met 4 staan hier voor respectievelijk:
voorontwikkeling, take-off, versnelling en stabilisatie.
NB: De inschatting van de snelheid van de ontwikkelingen is een interpretatie van de
auteur op basis van de feitelijke trends.
De terugkomende verandering in alle scenario’s is die van productgestuurd naar
consumentgestuurd, wat een toename van de diversificatie betekent. Daarnaast
zijn er de effecten van de transitie naar duurzame mobiliteit, de veranderingen in
onderwijsmethoden en de veranderingen in technologie in combinatie met ICT.

Scenario: Mobiliteit (Automotive)
Vervoer naar wens
Gebruik
Vervoer is on demand: op maat en on
demand: fit to use en fit to style

Mobiliteit worden gerealiseerd met
duurzame voertuigen, op maat en on
demand: fit to use en fit to style.
Vervoer als schaarste
Duurzame mobiliteit

Convenoneel
Situae 2017:
De verandering naar duurzame mobiliteit
hee prioriteit, mede door de
regelgeving.
De waarde van het bezit van een voertuig
neemt met name bij jongeren in
stedelijke gebieden af.

Het vervoer is duurzaam en de
producten worden vergaand gerecycled.

2022
2027
Transiefase:

Bezit

1
2
3
4

Automotive
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De verandering naar duurzame mobiliteit is duidelijk en definitief. De verandering
van bezit naar gebruik gaat voor personenauto’s veel langzamer en het is de vraag of
dat in de komende 10 jaar een belangrijke ontwikkeling wordt. Als dit gebeurt, zal het
wagenpark nog meer dan nu aansluiten op de functionele eisen.
Met name bij bedrijfsauto’s voor lokale distributie en lichte elektrische vrachtvoertuigen zal de verandering van bezit naar gebruik vermoedelijk sneller doorzetten.
Deze categorie is sterker kostengedreven en vanwege de duurzaamheidsdoelstellingen
zal er rondom de steden meer gebruik gemaakt gaan worden van overslagpunten.
Dergelijke last mile-oplossingen zouden er ook kunnen komen voor personenvervoer
van OV-knooppunten naar de eindbestemming en vice versa, waarbij gebruik
wordt gemaakt van lichte elektrische voertuigen of People Movers. Deze zouden de
stadsbussen deels kunnen vervangen.
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Scenario: Onderwijs

Onderwijs

Diversificae
Vraaggestuurd
De student kan vanuit een solide
competenegerichte ontwikkeling en
kennisbasis een eigen studieprogramma
samenstellen

Docenten en studenten gaan gezamenlijk
een leertraject aan. De docent is coach in
het proces: vertrouwen, verbinden en
realiseren
Onderwijsgenerae

Onderwijs

Samenwijs
Situae 2017:
De student kiest de opleiding en het
niveau en kan beperkt differeneren aan
de hand van voorgeselecteerde keuzedelen.
De docent is de kennisdrager en de
meester.

Docenten en studenten gaan gezamenlijk
een leertraject aan.

Praktijk
Nieuwe voertuigen zullen over 5 tot 10 jaar vrijwel allemaal online zijn. Dit maakt het
mogelijk onderhoud te plannen aan de hand van systeemmonitoring. Parallel hieraan
ontwikkelt zich de trend naar meer elektrische voertuigen (om de klimaatdoelstelling
te halen moet in 2027 50% van de nieuwe personenauto’s elektrisch zijn) waardoor
de omvang van het onderhoud afneemt. Daar staat tegenover dat monitoring/
reparatie van sensoren/actuatoren mogelijk een groeimarkt is.

Kwalificaedossier
2022
2027

Scenario: Praktijk
Commercie

Transiefase:
1
2
3
4

Behalve de voertuigen zijn ook de gebruikers en aanbieders online. Private leasing is
hierin een eerste stap, die zal worden gevolgd door vervoer naar wens. In dat geval
is het verdienmodel gericht op het verkopen van mobiliteit.

Vraaggestuurd
Vervoer is vraaggestuurd en de gebruiker
wordt door middel van een
digitale/online of fysieke coach
geadviseerd in de keuze.

Het onderwijs lijkt gebonden aan structuur, regelmaat en wetgeving, maar
daarbinnen is ruimte voor eigen invulling. Er is al ruimschoots ervaring opgedaan
met vraaggestuurd onderwijs alsook met varianten van coöperatief en hybride leren.
Wat hiermee wordt gedaan, is een beleidsmatige keuze. Belangrijke ingrediënten zijn
de modulariteit van het onderwijs, de flexibiliteit van de organisatie en de gedeelde
ambitie om wendbaar onderwijs te ontwikkelen. De ruimte in keuzedelen en
excellentieprogramma’s is daarvoor het meest geëigend.

Onderhoud is geen deel van het
verdienmodel meer en voertuigen
worden daardoor eenvoudiger en zijn
sowieso online.

Deze trend naar het verkleinen van voertuigen is bij distributie al ingezet voor lichte
elektrische vrachtvoertuigen. Voor personenmobiliteit zijn de concepten reeds
ontwikkeld en wordt gewacht op het juiste moment voor grootschalige introductie.
Onderhoud
Vraaggestuurd

Convenoneel
Situae 2017:
Voertuigen worden vooral nog via de
dealer aangeboden en verkocht.
Na de aankoop volgt het onderhoud
in de aer-sales op reguliere basis.

Onderhoud wordt gepland aan de hand
van systeemmonitoring waarbij alle nietslijtagegevoelige systemen online zijn.
De intervallen zijn langer en het onderhoud
specialisscher door de complexere
systemen en de diversiteit.

Convenoneel
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Visie:
Welke zijn, op basis van de scenario’s, de zekerheden en welke betekenis hebben
ze voor de onderwijsorganisatie? Het antwoord op deze vraag geeft richting aan de
opleiding van de toekomst en de bijdragen van het practoraat.
De scenario’s voor Automotive en praktijk tonen de volgende zekerheden:
Automotive:
1. Verduurzaming van de mobiliteit
2. Downscaling van mobiliteit
3. Connectiviteit en robotisering
4. Diversificatie aanbod van voertuigen en technologie.
De volledige transitie naar een vorm van duurzame, intelligente mobiliteit zal
decennia duren. Toch is het zeker dat in de komende 10 jaar een nieuwe generatie
Automotive-techniek en -functionaliteit main stream wordt. Dit geldt voor alle
voertuigcategorieën, waarbij aangetekend dat:
• voor lange afstand-distributie en -vervoer het wachten is op de transitie
naar waterstoftechnologie (Liquid Natural Gas (LNG)) is een trend om nu al te
verduurzamen)
• voor lichte elektrische (vracht)voertuigen een nieuwe markt zal ontstaan.
Praktijk:
• Voertuigen, aanbieders en gebruikers zijn online verbonden
• De keuze van modaliteit wordt vraaggestuurd op een breder aanbod
• Er komt meer gespecialiseerd onderhoud
Een zekerheid is dat de verversing van het wagenpark en verdienmodel sneller gaat
dan de verversing van het personeelsbestand voor onderhoud en commercie.
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Betekenis voor het onderwijs
Gevolg voor het onderwijs is dat in het komende decennium de diversiteit in techniek
en commercie zal toenemen en daarmee ook de vraag naar breed opgeleid dan wel
gespecialiseerd personeel.
Gezien het verwachte tempo van de verduurzaming is het noodzakelijk dat
hiervoor voldoende gekwalificeerd personeel wordt opgeleid. Uitgaande van een
dienstverband van 30 jaar wordt bij gelijkblijvende omvang jaarlijks ongeveer 3%
van het personeel vervangen. In 2020 is het totale aantal elektrische personenauto’s
200.000, in 2030 ongeveer 2.000.000. Grofweg is dan 25% van de auto’s elektrisch
aangedreven (de rest veelal hybride) en 36% van het personeelsbestand vervangen.
De nieuwe generatie krijgt dus zeker met de nieuwe ontwikkelingen te maken.
Periferie
Onderwijs

Actieve
leden

Kernteam

Automotive

Praktijk

Projectteams

Een elektrische aandrijving is in principe vrij van onderhoud. Dit betekent dat de
totale omvang van het onderhoud zal afnemen: een trend die al langer gaande is en
waarbij de focus verschuift naar elektronica en ICT.
Het onderwijs zal mee moeten bewegen en iedere opleiding moet hierin keuzes
maken en prioriteiten stellen. Waarmee wil men zich profileren, aansluitend op
regionale ontwikkelingen en wat elders in Nederland al wordt gedaan?
Om mee te kunnen bewegen, moet voor één van de onderwijsscenario’s worden
gekozen. Die keuze is aan de opleiding, waarbij moet worden afgewogen hoe het
onderwijs er over bijvoorbeeld één, twee en vijf jaar uit moet zien: welke leerstof
gaat worden aangeboden? Voor het kwalificatiedossier, in de keuzedelen, het
excellentieprogramma en eventueel AD Automotive.
Vernieuwingen van het aanbod worden vormgegeven binnen projecten. In het
practoraatsplan is deze aanpak uitgewerkt. Hierbij zijn prioriteiten gesteld op basis
van reeds lopende ontwikkelingen en innovaties. Dit om te bepalen wat het belang is
vanuit:
• inhoud (verbindingen met de trends)
• strategie (verbindingen met externe partners)
• hiërarchie (in hoeverre ze verbindend zijn met andere projecten)
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Het resultaat is een concept-projectportfolio. Per project bepalen we onze rol.
• Trekken: Deze projecten organiseren en beheren we zelf.
• Meedoen: We leveren een actieve bijdrage en zijn verantwoordelijk voor een
deel van het eindresultaat.
• Meedenken: We praten en denken mee. Hierbij is het van belang in beeld en
betrokken te zijn.
• Meekijken: We laten ons informeren maar hebben (nog) geen actieve rol.
Vernieuwingen en experimenten worden gerealiseerd in projectteams. Ieder
projectteam bestaat uit leden uit het onderwijs, de praktijk en Automotive.
Voorafgaand aan een project worden steeds dezelfde stappen doorlopen.
Trendanalyse, bepalen van visie en doelstelling, samenstellen projectteams, ontwerp
en realisatie van de doelstellingen en het delen van de uitkomsten. Bij dit laatste gaat
het om het delen van kennis over externe (nieuwe trends) en interne ontwikkelingen
(projectvoortgang en –resultaten). De doelgroep moet hierdoor worden geboeid,
gebonden en ontwikkeld. Dit vereist communicatie via diverse kanalen, zoals een
website, weblog, wiki en Facebook. .
Tijdens de projecten zal blijken in hoeverre een practoraat zijn functie voor deze
opleiding kan vervullen. Het practoraat werkt als een living lab waarin de richting
bekend is, maar de uitwerking vooral ontstaat door ‘learning by doing’.
Het practoraat richt zich op het realiseren van vernieuwingen, verkenningen en
experimenten om het reguliere onderwijs heen. De volgende stadia worden hierbij
doorlopen:
• Stadium 1: Innovatieprojecten
• Stadium 2: Innovatieteams
• Stadium 3: Innoverende organisatie
In stadium 1 richt het practoraat zich op het mogelijk maken van de ontwikkelings
projecten, waarbij de projectdeelnemers zich niet met de bijbehorende randvoor
waarden hoeven bezig te houden. Zij organiseren contact en verbinding en realiseren
het project. Het practoraat verzorgt de communicatie over het proces en de resultaten.
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In stadium 2 en 3 verschuift deze taak steeds meer naar de organisatie. Het ideaal is dat
er autonome ontwikkelingen ontstaan, die voor de gehele organisatie zichtbaar zijn.

Waterstoftechnologie
Duurzame
slimme
mobiliteit

Lichte
Elektrische
Vrachtvoertuigen

AD
Automotive
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Projecten
Een deel van de projecten vindt plaats binnen de reguliere opleiding, een ander deel
zal worden verbonden aan het practoraat. Drie projecten staan op de voorgrond:
1. Waterstoftechnologie
2. Lichte Elektrische Vrachtvoertuigen (in de stedelijke distributie)
3. AD Automotive

Waterstoftechnologie
Garage
van de toekomst

Dealer
van de toekomst

AD Automotive

Lichte Elektrische
(Vracht)Voertuigen
Projectteams
Docenten
Studenten
Praktijk
Partners

Deze projecten sluiten aan op de doelstelling van het practoraat qua Automotive
(inhoud), onderwijs (diversificatie en Samenwijs (coöperatief/hybride leren) en
praktijk (diversificatie in onderhoud en nieuwe commerciële modellen).
De projecten Waterstoftechnologie en Lichte Elektrische Vrachtvoertuigen
bevatten precies de elementen waar wij als opleiding mee te maken hebben. Deze
ontwikkelingen zullen zich doorzetten. Hoe snel dit gebeurt, is onduidelijk, maar de
samenwerkingsvormen die buiten de opleidingen worden ontwikkeld, laten zien
dat een versnelling aanstaande is. Hierbij als opleidingscentrum betrokken te zijn en
mee te denken, past helemaal bij wendbaar vakmanschap in een toekomstbehendige
opleiding.
Waterstoftechnologie ontwikkelt zich sterk in de regio, maar is binnen het onderwijs
nog niet toegepast. De verbinding met de partners en innovatie-consortia (zoals
Noordelijk Innovation Board) biedt de mogelijkheid om hierin mee te ontwikkelen.
De KIWA-training ‘Waterstof en brandstofcellen’ wordt gevolgd door medewerkers
van de gemeente Groningen, ESA truckservice en een groep collega’s van
Noorderpoort Automotive. Het doel van deze training is kennis te ontwikkelen
voor het gebruik en onderhoud van en de diagnosestelling bij voertuigen met
waterstoftechnologie. Omdat waterstof-elektrische voertuigen in de basis elektrisch
zijn, wordt dat gedeelte meteen meegenomen.
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Het onderhoud van de voertuigen vindt plaats bij de gemeente Groningen. De ambitie
om hierin door te pakken - onderdeel van de noordelijke groene economie - creëert
professioneel perspectief voor studenten van Noorderpoort Automotive.
Het gebruik van Lichte Elektrische Vrachtvoertuigen voor stedelijke distributie
veronderstelt een logistieke hub buiten het stadscentrum, van waaruit de producten
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worden gedistribueerd. In 2014 heeft de gemeente Groningen zich aangesloten bij de
Green Deal 6 Zero Emission Stadslogistiek en distributie. Doel is de uitstoot van CO2,
fijnstof en NO X te reduceren middels duurzame stedelijke distributie.
Inmiddels is er een consortium/community gevormd waarbij alle benodigde partners
zijn aangesloten (overheid, bedrijfsleven en onderwijs). De fasering is helder. Eerst
een kleine pilot via Noorderpoort Automotive & Logistiek met marktpartijen en
vervolgens mogelijk deelnemen aan een Europees project.
Met name de opvulling van het gat tussen fietstechniek en autotechniek is hierbij
interessant. Zij geeft de opleiding tot fietstechnicus een extra dimensie en biedt de
opleidingen voor personen- en bedrijfsautotechniek een veilige proeftuin voor het
leren werken met elektrische aandrijvingen.
Het AD Automotive wordt getrokken vanuit de Hanzehogeschool met als partners
Noorderpoort Automotive en HAN Automotive. Als wordt besloten de opleiding in
september 2018 te starten, betekent dit veel voor de ontwikkeling van Noorderpoort
Automotive.
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Reflectie
De reflectie kijkt terug op het eerste jaar waarin het idee van het practoraat is
ontwikkeld. Wat gaat goed en wat kan beter voor wat betreft de keuzes, werkwijze,
resultaten en lopende ontwikkelingen.
Wat gaat goed:
Door middel van een solide proces (trends, scenario en visie) zijn er doelstellingen
geformuleerd. De trends en scenario’s geven een goede indicatie van het tempo
waarin ons vakgebied verandert en wat dat voor de opleiding betekent.
De gekozen werkwijze is geschikt voor het realiseren van een toekomstbehendige,
innoverende organisatie. Er bestaat voldoende literatuur om deze werkwijze te
ondersteunen.
Er is een goede analyse gemaakt van de kansrijke activiteiten. De projecten worden
opgebouwd in overleg met de opleiding en externe partners. Het netwerk oordeelt
positief over deze ontwikkelingen.
Wat kan beter:
De verankering binnen de organisatie is een punt van ontwikkeling. Naar verwachting
zullen het opschalen van de aanstelling en de aansluitende taken van de practor deze
verankering verbeteren.
Om van plan naar resultaat te komen, zullen de projecten en activiteiten moeten
worden geïntroduceerd in de juiste relatie tot het reguliere onderwijsprogramma.

Vervolg
Uit de reflectie blijkt dat er een goed plan ligt. Nu verder, samen met de organisatie,
het onderwijs en de praktijk. De kansrijke projecten Waterstoftechnologie, Lichte
Elektrische Vrachtvoertuigen en AD Automotive vormen hiervoor een goede basis.
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Meer informatie
De volledige versie met de gebruikte referenties is te zien is op www.practoraten.nl
of per email aan te vragen bij de auteur (zie Contact).
Contact
Roeland M.M. Hogt (practor Automotive)
E RMM.Hogt@noorderpoort.nl
T 088 230 87 74
M 06 256 819 38
Colofon
Tekst: Roeland M.M. Hogt
Tekstredactie: SpieringTeksten, Noordbroek
Vormgeving en productie: Canon Business Services
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