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“Klopt de informatie op het display met de werke-
lijke energiestromen in de Toyota Prius?”, is de
hoofdvraag van het afstudeerverslag van John Jans-
sen (39 jaar) en Hans Frankhuizen (31 jaar). Janssen
en Frankhuizen studeren deeltijd aan de HAN Auto-
motive, ook bekend als HTS Autotechniek. Janssen
is docent op het Zadkine College in Rotterdam en
Frankhuizen werkt als keurmeester bij een RDW
keuringsstation. Samen hebben ze het afgelopen
halfjaar aan hun afstudeeropdracht gewerkt. Frans

Hofmans, docent Techniek & ICT bij Rijn IJssel, is de
opdrachtgever en heeft het project begeleid.

Inzicht in hybride aandrijving
ROC Rijn IJssel gebruikte een Toyota Prius type 2
als onderwijsmodel voor MBO-studenten om de
componenten te benoemen en de werking van de
aandrijving uit te kunnen leggen. Maar Rijn IJssel
wilde graag nader onderzoek doen naar de elek-
trische aandrijving van hybride voertuigen. Via Ino

de Gijsel, docent elektrotechniek aan de HTS Au-
totechniek, kwamen Janssen en Frankhuizen in
aanraking met de afstudeeropdracht. De Gijsel en
Hofmans werken met verschillende projecten
nauw samen. De HTS-ers hebben aan een Toyota
Prius type 3 gewerkt, om rendementen te achter-

Meten aan energiestromen in de Prius
HAN Automotive en ROC Rijn  IJssel werken samen

HAN Automotive en ROC Rijn IJssel uit Arnhem werken samen om een autotechnische

 opleiding aantrekkelijker te maken en uitval van studenten tegen te gaan. Al eerder werkte

ROC ter AA in Helmond samen met de Hogeschool van Rotterdam, om het voortijdig

 beëindigen van de studie te voorkomen. De opleidingen in Arnhem gaan een stap verder. Ze

bieden niet alleen een nieuw leertraject aan, maar hebben ook leerzame afstudeerprojecten

voor zowel MBO-ers als HBO-ers.

John Janssen (foto) en Hans Frankhuizen, beide deeltijd studen-
ten aan de HTS Autotechniek, hebben tijdens het afstuderen aan
een Toyota Prius gewerkt. Het doel is om meer kennis en inzicht
te krijgen in hybride aandrijving.
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Via spanningsopnemers en aftakkingen in de bedrading van ECU’s, motoren en de batterij, kunnen er nu metingen uitgevoerd worden.
De hoofdvraag, “Klopt de informatie op het display met de werkelijke energiestromen in de Toyota Prius?”, gaat een nieuwe HTS-af-
studeerder beantwoorden.

Door de behuizing van de batterij te verwijderen en plexiglas te
plaatsen, is de Prius geschikt als onderwijsmodel. Studenten kun-
nen zonder risico de componenten bekijken. 

Een oud model met nieuwe techniek. Twee MBO-studenten heb-
ben zelfstandig een verlichtingsysteem gebouwd dat via een
CAN-bus aangestuurd wordt.
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halen, de regeneratie zichtbaar te maken en prak-
tijk- en fabrieksgegevens te vergelijken. In het
hoogspanningsgedeelte onder de motorkap heb-
ben de afstudeerders stroommeters (transducers)
opgenomen. De hoge spanning wordt omgezet in
een lage spanning, waardoor studenten nu via
een break-out box in het dashboardkastje zelf de
spanning en stroom kunnen meten. In het voer-
tuig zijn twee Fluke-meters gemonteerd om aan
te sluiten op de break-out box. Janssen en Frank-
huizen hebben de behuizing van het accupakket
verwijderd en plexiglas geplaatst. Studenten kun-
nen zo de componenten zien, zonder ze aan te
kunnen raken. Een andere HTS-student gaat me-

tingen uitvoeren aan het voertuig om daadwerke-
lijk antwoord te geven op de hoofdvraag. De Prius
wordt tevens ingezet voor MBO- en HBO-practica. 

CAN-bus programmeren
Niet alleen Janssen en Frankhuizen hebben een
leerzame afstudeeropdracht gehad. Twee vierde-
jaars niveau 4 studenten van Rijn IJssel hebben
een voertuigmodel van verlichting voorzien, die
via de CAN-bus werkt. Het solderen, programme-
ren en monteren van alle componenten hebben
de studenten zelf gedaan. In totaal hebben ze er
ruim 40 dagen aan gewerkt, waarvan de meeste
tijd in het programmeren zat. Bij het programme-
ren hebben ze gebruik gemaakt van het pro-
gramma Flowcode en ondersteuning gehad van
Ino de Gijsel. Met het programma is het relatief
eenvoudig om een microcontroller te program-
meren. Een volgende afstudeeropdracht is een 
diagnosefunctie toevoegen aan het systeem.

E-tuktuk
Drie andere MBO-studenten hebben een half jaar
gewerkt aan de ombouw van een tuktuk. De ver-
brandingsmotor maakte plaats voor een elektro-

motor. De studenten hebben het frame aangepast
om de elektromotor te plaatsen. De oorspronke-
lijke versnellingsbak is vastgezet in de derde ver-
snelling. Daarmee haalt de tuktuk een topsnelheid
van 75 km/u. Na 1,5 uur op vol vermogen rijden,
zijn de negen loodaccu’s leeg. Na 5,5 uur opladen
is de tuktuk weer klaar voor gebruik. De studenten
hebben ondersteuning gehad van de TukTuk Com-
pany, maar hebben de ombouw zelf gedaan. Het
voertuig wordt ingezet op beurzen en evenemen-
ten. Er moeten wel nog wat kleine dingen gebeu-
ren. De tuktuk rijdt nu nog 75 km/u achteruit; de
begrenzer moet nog geactiveerd worden. En de
bedrading moet door oranje bedrading vervangen
worden, er loopt immers meer dan 50 volt door-
heen. Ook gaan de studenten nog een thermische
beveiliging plaatsen. De controller van de accu’s is
beveiligd, maar door middel van een NTC-weer-
stand willen de studenten ventilatoren aansturen
om oververhitting te voorkomen.

VMBO-MBO-HBO of VMBO-HAVO-HBO?
Leerzame projecten op twee niveaus dus. Maar
hoe zit het met het leertraject? Frans Hofmans
legt uit: “De huidige leerroute vanaf VMBO of
HAVO naar het HBO is zwaar voor een techneut.
Een VMBO-leerling heeft twee keer met een over-
gang te maken, van VMBO naar MBO en van MBO
naar HBO. Of van VMBO naar HAVO en van HAVO
naar HBO. De overgang van MBO naar HBO is erg
groot. En als een VMBO-er de techniek in wil en hij
doet dat via de HAVO, moet hij na zijn vierjarige
VMBO-opleiding eerst nog twee jaar algemeen
onderwijs aan de HAVO volgen.” 

Fast-Track 
De HAN en Rijn IJssel startten al eerder een sa-
menwerking, waarbij derde en vierdejaars MBO-
studenten één dag per week HBO-lesstof volgen.
Daarmee wordt de overgang al kleiner. Na de zo-
mervakantie beginnen de scholen met ‘Fast-Track’.
Dit opleidingstraject leidt een VMBO-leerling bin-
nen 10 in plaats van 11,5 jaar op tot ingenieur. De

Makkelijker van automonteur 
naar auto-ingenieur
Over de doorstroom van het MBO naar het HBO is al eerder bericht
in AMT. Kijk op www.amt.nl/september2012, of scan de QR-code met uw smartphone.
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in drie jaar volgen. Dat betekent dat leerlingen
meteen na het VMBO in aanraking komen met
techniek en binnen zes jaar een MBO- en  HBO-
opleiding afronden. De grote overgang tussen
de opleidingen is daarmee verleden tijd.

studiebelasting gaat van 4 keer 1200 uren naar
3 keer 1600 uren. Een groot voordeel van deze
leerroute is dat de leerling direct na het VMBO
of de HAVO al in aanraking komt met de praktijk
en twee diploma’s in één traject haalt. Vanaf het

 eerste leerjaar op het MBO krijgt de leerling al
HBO-leerstof. De hoeveelheid HBO-leerstof neemt
gedurende de drie leerjaren toe. In het derde leer-
jaar heeft de leerling al de propedeuse van het
HBO gehaald. Daardoor kan hij de HBO-opleiding
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In zes jaar tijd een MBO- en een HBO diploma. Met ‘Fast-Track’ is het mogelijk. Dit opleidingstraject
wordt verzorgd door ROC Rijn IJssel en HAN Automotive. De opleidingen sluiten naadloos op elkaar
aan, waardoor minder studenten afvallen gedurende de studie. Tot nu toe was de overstap van MBO
naar HBO erg zwaar.

Drie MBO-leerlingen hebben een tuktuk voorzien van een elektromotor. De gehele ombouw  hebben
de studenten zelfstandig gedaan. De topsnelheid is 75 km/u. De controller wordt ook gebruikt in
heftrucks.
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