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CRAIG VAN BATENBURG GELOOFT IN ELEKTRISCH RIJDEN

Onderhoud aan elektrische 
auto’s vraagt om specialisten

Het aantal auto’s met een batterij-
pakket aan boord groeit. In de 
Verenigde Staten ontstaan steeds 
meer specialisten in elektrische en 
hybride auto’s.

Craig van Batenburg geeft wereldwijd trainingen over elektrische voertui-
gen. Op het opleidingscentrum Aventus in Apeldoorn geeft hij advies aan 
leerlingen en docenten.

Craig van Batenburg is ei-
genaar van het Automotive 
Career Development Center 
in de Verenigde Staten. De 
afgelopen jaren heeft hij zich 
gespecialiseerd in elektrische 
en hybride voertuigen. Wat 
kunnen we van hem leren?

Het afgelopen jaar zijn er in Nederland 
maar liefst 23.149 elektrische auto’s ge-
registreerd. Slechts 15% daarvan rijdt 
volledig elektrisch. De andere 19.673 
zijn plug-in hybrides. De meest beken-
de zijn de Mitsubishi Outlander PHEV, 
de Volvo V60 Plug-in, de Toyota Prius 
Plug-in en de Opel Ampera. De Tesla 
Model S is de meest verkochte vol-
ledig elektrische auto in 2013. Andere 
populaire modellen zijn de VW e-up!, 
Renault Zoe, Nissan Leaf en de BMW 
i3. Juist omdat de elektrische auto in 
Nederland zo populair is, bezoekt Van 
Batenburg ons land regelmatig.
Craig van Batenburg geeft wereldwijd 
trainingen op het gebied hybride en 
elektrische voertuigen. In de Verenigde 
Staten kunnen autobedrijven op hem 
terugvallen als ze problemen hebben 
met een elektrisch aangedreven 
voertuig. “In de Verenigde Staten zijn 
auto’s op diesel niet populair, in verge-
lijking met benzinemotoren zijn ze te 
duur. Toch hebben dieselspecialisten 
wereldwijd bestaansrecht. Dat geldt 
nu ook voor specialisten in hybride 
en elektrische auto’s. 98% van de bat-
terijen wordt nu bij dealers vervangen. 
De overige twee procent gaat naar een 
elektronicaspecialist. Dat gaat verande-
ren”, zegt Van Batenburg.

Autotechniek is 
elektrotechniek
Van Batenburg geeft advies: “Als je 
elektronica niets vindt, kies dan niet 
voor autotechniek. Een auto bevat 
steeds meer elektrische componen-
ten. De basiskennis natuurkunde is 
uitermate belangrijk. Alleen dan weet 
je waar je mee bezig bent en voorkom 
je gevaarlijke situaties.”
De helft van de tijd richt Automotive 
Career Development Center zich op 
scholen. De andere helft op de tech-
nische ondersteuning van autobedrij-
ven. Van Batenburg en zijn mede-
werkers doen kennis op door reverse 
engineering. Van Batenburg: “Door 
auto’s te demonteren en onderdelen te 

analyseren leer je hoe een elektrisch of 
hybride voertuig werkt.”
Voor de werkplaats moeten een paar 
maatregelen getroffen worden. Van 
Batenburg: “Werk uitsluitend op kunst-
stof werkbanken. Je kunt wel raden 
wat er gebeurt als er op een metalen 
werkblad iets misgaat. En als je een 
batterijpakket demonteert, zorg dan 
dat je het veilig kunt neerleggen. Het 
pakket is qua oppervlak vaak net zo 
groot als de oppervlakte die een auto 

inneemt. Daar moet je ruimte voor 
hebben in de werkplaats.”

Veilig werken
Tot slot heeft Van Batenburg nog een 
mededeling voor technici die het wer-
ken aan elektrische auto’s gevaarlijk 
vinden: “Batterijen zijn niet explosief. 
En dat een Tesla die in brand vliegt na 
een ongeval wereldnieuws wordt is 
vreemd, want jaarlijks gaan 300.000 
brandstofauto’s in vlammen op.”
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