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Opleider voor inspecteurs van professionele installaties breidt uit 
 

Het gaat goed met Parkstad Inspecties uit het Limburgse Schinnen. Het bedrijf verzorgt onder meer 

opleidingen op het gebied van inspecties aan elektrische installaties én neemt examens af voor alle 

SCIOS-certificeringen. Onlangs heeft Parkstad Inspecties TKC Opleidingen uit Nijmegen, een belangrijke 

praktijkopleider in de branche overgenomen.  

 

TKC heeft zich als praktijkopleider gespecialiseerd op het gebied van onderhoud en inspectie van professionele 

stookinstallaties. Een mooie aanvulling op het dienstenpakket van Parkstad Inspecties. 

 

Veiligheid betekent openheid 

Beide bedrijven werken al bijna twintig jaar aan verbetering van het praktijkgericht vaktechnisch onderwijs. Dat 

gaat verder dan de zorg voor goed uitgevoerde inspecties en onderhoud. “Veiligheid is in onze ogen een 

dynamisch proces waarbij we normen zien als de basis. We begrijpen dat de behoefte aan gevoel van veiligheid 

toeneemt. Dat vraagt om meer openheid en informatie binnen organisaties, maar ook tussen organisaties en 

zakenpartners. Wij zetten ons in voor een open gesprek: duidelijk, met praktische adviezen en betrouwbaar”, 

aldus Etienne Hochs, algemeen directeur van Parkstad Inspecties. 

 

Jobrotation en omscholing voor duurzaam inzetbare technici 

Langer werken stelt eisen aan mensen in het technische werkveld. Cees Somers van TKC Opleidingen: “Als je bij 

een installateur, inspectiebedrijf of branderfabrikant werkt, moet je nadenken hoe je duurzaam inzetbaar kunt 

blijven tot na je 65e. Met onze opleidingen maken we omscholing, jobrotation en promotie mogelijk en blijf je bij in 

technische ontwikkelingen.” 

 

Stookinstallaties: van het gas af? 

Etienne Hochs, algemeen directeur van Parkstad Inspecties: “Veel stookinstallaties zoals CV-installaties en ovens 

worden gestookt met aardgas. Hoewel de huidige tendens is om ‘Nederland van het gas’ af te helpen, zien wij in 

de grote en industriële stookinstallaties vooral verschuivingen van laag- naar hoogcalorisch gas, dat niet uit 

Groningen komt. Ook als gekozen wordt voor een andere brandstof zoals elektriciteit, dan zullen die installaties 

toch onderhouden en regelmatig gekeurd moeten worden. Met nieuwe installaties moet je dan weer leren 

omgaan. De onderwijsbehoefte van installateurs en inspecteurs neemt dus eerder toe dan af.” 

 

Parkstad Opleidingen 

Met de opleidingen van TKC en Parkstad Inspecties ontstaat in Nederland één partij voor alle opleidingen en 

examens volgens de SCIOS-certificatieregelingen. De gezamenlijke opleidingsactiviteiten zullen op termijn verder 

gaan onder de naam Parkstad Opleidingen. 

 

De huidige leslocaties in het Limburgse Schinnen en het Gelderse Arnhem worden uitgebreid met een extra 

leslocatie op een centrale plaats in Nederland. Daarmee komt Parkstad Inspecties tegemoet aan de vraag om 

verspreid over het hele land opleidingen te verzorgen. 
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Meer informatie: 

Etienne Hochs, algemeen directeur Parkstad Inspecties: ehochs@parkstad-inspecties.nl 

tel. 088-4677300.  

Marie-José Houben, Marketing en Communicatie: mhouben@parkstad-inspecties.nl,  

tel. 06-57 94 08 97 / 088-4677300. 
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