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Jeroen Dielemans treedt in de voetsporen van zijn vader Piet, eigenaar en oprichter van
Dielemans Technische Opleidingen, kortweg DTO. Dit jaar neemt hij de organisatie van
de opleidingen over. We vroegen wat hem zo aantrekt in het verzorgen van lastechnische opleidingen, welke veranderingen hij wil doorvoeren, en wat hetzelfde zal blijven.

door de redactie, fotografie Elizabeth Heijblom

Dielemans

Technische Opleidingen (DTO)
verzorgt sinds 1988 vanuit de regio Breda laskader- en inspectie-opleidingen. “Een groot deel van het (midden)kaderpersoneel in het midden en zuiden van Nederland is
opgeleid door DTO”, vertelt Jeroen Dielemans trots. Al
sinds 2001 is hij als docent betrokken bij het opleidingsinstituut, en binnenkort neemt hij ook de organisatie van
de opleidingen op zich. Zijn vader Piet Dielemans blijft
nog wel aan als adviseur, om de aanwezigheid van kennis
te waarborgen. “De kennis die hij heeft opgebouwd dankzij een jarenlange ervaring, heeft geresulteerd in opleidingen die qua lesmateriaal en planning goed zijn afgestemd
op de landelijke examens.”

In 2001 begon hij voor DTO met het lesgeven aan SMLTstudenten en ook werd hij lid van de NIL Examencommissie van deze opleiding. Sinds enkele jaren verzorgt
Jeroen ook lessen binnen de IWT-opleiding.

In 1994 werd DTO door het Nederlands Instituut voor
Lastechniek (NIL) officieel erkend als opleider. Nu verzorgt Dielemans de laskaderopleidingen SMLT, IWT en
IWE, naast diverse inspectie-opleidingen, waaronder IWIC, IWI-S en VT-w2. De opleidingen worden desgewenst
ook in-company aangeboden.

Het geeft mij veel voldoening om tevreden studenten te
zien afstuderen en op die manier een bijdrage te kunnen
leveren aan het bedrijfsleven. Dat is waar het uiteindelijk
om draait.”

Wat hem zo aantrekt in het werk binnen DTO? “Een combinatie van factoren”, legt hij uit. “Zoals waarschijnlijk
iedereen die het blad LASTECHNIEK leest, heb ik altijd
al een grote affiniteit met techniek en lassen gehad. Mijn
tweede passie is het lesgeven, waar ik ook in het bedrijfsleven veel mee bezig ben. Door het organiseren en verzorgen van laskaderopleidingen kan ik deze twee passies
combineren.

Zo vader zo zoon
Brede vooropleiding
Jeroen Dielemans heeft een brede vooropleiding en ervaring. Na de mts en hts Werktuigbouwkunde volgde hij in
deeltijd de hbo-opleiding Management, Economie en
Recht. In 2018 rondde hij bovendien de IWE-opleiding af
met een diploma. “Ik wilde zoveel mogelijk kennis op lasgebied verkrijgen en ook toekomstige studenten van DTO
een zo duidelijk mogelijk overzicht van de opleidingsmogelijkheden kunnen geven.” Werkervaring deed de jonge
Dielemans op in het bedrijfsleven. Hij bekleedde verschillende technische, commerciële en opleidingsfuncties en is
momenteel nog altijd werkzaam in een kwaliteitsfunctie.
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In 1994 werd DTO door het Nederlands Instituut
voor Lastechniek (NIL) officieel erkend als
opleider. Nu verzorgt Dielemans de laskaderopleidingen SMLT, IWT en IWE, naast diverse
inspectie-opleidingen, waaronder IWI-C, IWI-S
en VT-w2. De opleidingen worden desgewenst
ook in-company aangeboden.
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Verbeteringen

Vaste opleidingslocatie

Net als zijn vader vindt Jeroen het belangrijk om het voortouw te nemen in het verbeteren van de lastechnische opleidingen. “Zo is de IWI-opleiding mede door DTO
vormgegeven, en meerdere docenten van DTO zijn vertegenwoordigd in de diverse opleidingscommissies van het
NIL. Dit helpt ons bij het doorvoeren van verbeteringen
om de lasopleidingen zo goed mogelijk op de praktijk te
laten aansluiten.” Naast zijn lastechnische kwalificaties is
Jeroen een gecertificeerd ‘Lean Six Sigma Master Black
Belt (MBB)’. Dat betekent dat hij kennis heeft van het
doorvoeren van kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen binnen een organisatie. Dit komt hem goed van pas in de
praktijk bij DTO. “We zijn nu bezig met het verbeteren
van de IWE-opleiding, om deze nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van het bedrijfsleven.”

Het werken vanuit een vaste opleidingslocatie in de omgeving van Breda blijkt geen belemmering te vormen voor
het aantrekken van studenten uit andere delen van Nederland en België. “Diverse aanbieders kiezen ervoor om
steeds meer opleidingen en andere diensten aan te bieden,
vanuit verschillende locaties. Wij kiezen bewust voor een
beperkt aantal opleidingen vanuit slechts één opleidingslocatie. Dit geeft ons de zekerheid dat we de best mogelijke docenten kunnen inzetten en gebruik kunnen maken
van optimale praktijkvoorzieningen.” DTO streeft er bij
het organiseren van de lessen naar om per vak één, of
maximaal twee docenten in te zetten. “Dit geeft de docent
de flexibiliteit om op bepaalde onderwerpen dieper in te
gaan als dit door de studenten wordt verlangd. Bijkomend
voordeel is dat het huiswerk behandeld wordt door de docent die het opgeeft.”

Slagingspercentage
DTO is niet het enige opleidingsinstituut op het gebied
van lastechnisch onderwijs. Waarin onderscheidt het zich
van andere aanbieders? Volgens Jeroen Dielemans heeft
DTO in deze markt al jaren het hoogste slagingspercentage. “De kans op slagen voor de landelijke examens
maken wij zo hoog mogelijk door tussentijdse toetsmomenten en examentrainingen te verzorgen. Waar nodig
zetten we extra uren in om de studenten zo goed mogelijk
voor te bereiden op de examens.” Jeroen ziet dan ook
geen reden om iets aan deze succesformule te veranderen.

Kwaliteit
Jeroen Dielemans vindt het belangrijk om de naam die zijn
vader gevestigd heeft, op een goede manier en in dezelfde
geest voort te zetten. “Het uitgangspunt van DTO zal altijd hetzelfde blijven: het leveren van kwalitatief hoogstaande opleidingen en een eerlijke partner te zijn voor
bedrijven die deze opleidingen nodig hebben. We doen er
alles aan om goede resultaten te blijven behalen. Ook buiten kantooruren staan we voor studenten klaar.”
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