VERBINDINGSNIEUWS

juli/augustus 2020

Dielemans Technische Opleidingen, kortweg DTO, is tijdens het afgelopen
schooljaar van locatie veranderd en heeft nu de beschikking over een ruime,
moderne locatie van waaruit de opleidingen worden georganiseerd. Dit kwam
bij het begin van de coronacrisis goed van pas.

Nieuwe locatie voor DTO Breda
Wat, waar, wie

De nieuwe locatie

Sinds 1988 verzorgt Dielemans Technische Opleidingen
(DTO) 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 in 2019 heeft hij de
organisatie van de opleidingen overgenomen van zijn vader,
Piet Dielemans. Het afgelopen schooljaar had DTO meteen
de nodige uitdagingen te overwinnen, zoals de verhuizing
naar een eigen locatie en de coronacrisis.

Snel nadat hij zijn vader had opgevolgd, ontstond bij Jeroen het
idee om voor DTO een eigen locatie te vinden, van waaruit de opleidingen nog beter op de behoeften van de studenten konden
worden aangepast. Na een korte zoektocht viel zijn oog op de locatie Minervum 7154 in Breda. Daar biedt DTO nu de laskaderopleidingen SMLT, IWT en IWE aan, naast inspectie-opleidingen zoals
IWI-C, IWI-S en VT-w2.
“Met de ruime opzet van twee trainingsruimtes in een pand van
180 m2 is er genoeg ruimte voor alle opleidingen. De trainingsruimtes zijn ingericht met moderne audiovisuele hulpmiddelen. We

kunnen er ook alle andere hulpmiddelen kwijt die tijdens de opleidingen worden gebruikt.” De locatie voldoet in alle opzichten
aan de vooraf gestelde eisen: een vestiging in Breda met een
goede bereikbaarheid en aanzicht, voldoende gratis parkeerplaatsen, trainingsruimtes met veel natuurlijk daglicht en goede
voorzieningen in de buurt, zoals eetgelegenheden.

Verhuizing tijdens de lopende opleidingen
De verhuizing naar de nieuwe locatie vond plaats in november
2019. Voor de studenten van de lopende opleidingen betekende
dit dat ze ook naar een nieuwe locatie moesten verhuizen.
“Zeker voor IWT-studenten die van de schakelcursus doorgestroomd waren, was dit een grote verandering. We zijn de
studenten én docenten dan ook dankbaar voor de getoonde
ﬂexibiliteit.” De locatie was net op tijd gereed om in november
de IWI-C opleiding in Breda op te kunnen starten. “DTO was
hiermee het enige opleidingsinstituut in Nederland waar de
IWI-C opleiding het afgelopen schooljaar werd opgestart.”

Opleiden tijdens de coronacrisis
Een paar maanden nadat de opleidingen van start waren gegaan, kwam de coronacrisis. Al snel werd duidelijk dat het geen
optie was om de opleidingen tijdelijk stop te zetten. Door gebruik te maken van online hulpmiddelen in combinatie met de
audiovisuele hulpmiddelen op de nieuwe locatie, was het mogelijk om de lopende opleidingen online voort te zetten. Na de
versoepelingen konden andere onderdelen ook weer opgepakt
worden, zoals de praktijklessen visuele inspectie van de VT-w2
en IWI-C opleidingen. Hierdoor hebben de studenten van DTO
in juni examens kunnen maken en konden tevens de eerste examens op de locatie van DTO worden gehouden.

Blik op de toekomst
“Dankzij het betrekken van de nieuwe locatie is DTO klaar voor
de toekomst. Ons uitgangspunt blijft om kwalitatief hoogstaande opleidingen te bieden 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”, besluit Jeroen Dielemans.
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