
Micha ging van entree-opleiding naar niveau 2:

"Van bakken bouwen krijg ik energie!"

Micha Uphoff (18) is na een entree-opleiding inmiddels BBL-student niveau 2 Constructiewerker. Een 
mooie stap. Maar hij is nog niet uitgeleerd. Micha werkt inmiddels alweer 1,5 jaar bij Verstegen Grijpers 
in Nieuwegein. Verstegen maakt grijpers voor havenkranen, scheepskranen en drijvende kranen en ope-
reert internationaal met een afzetmarkt in zo’n 100 landen. Door zelf te zoeken via Stagemarkt kwam 
Micha bij Verstegen uit. Dat ging via een kleine omweg, maar is een prima keuze geweest, zo geeft hij aan. 

Positief doorstroomadvies 
Micha heeft voortgezet onderwijs gevolgd bij het Kentalis College in Utrecht. Bij de start van zijn pré-entree 
opleiding kon hij kiezen uit koken, creativiteit en techniek/lassen. Micha koos voor het laatste. Auto’s zijn 
zijn passie, dus koos hij voor een stage bij een autogaragebedrijf. Daar kwam hij erachter dat hij iets miste in 
zijn werk. Het lassen werd steeds meer favoriet. 

Bij ROC Midden Nederland startte Micha met de opleiding Entree assistent constructiewerker. Na het beha-
len van zijn diploma, begon hij met de opleiding Constructiewerker niveau 2. Hij kreeg van zijn docent Dick 
Schwegler een positief doorstroomadvies, omdat hij zijn lascertificaat MIG/MAG niveau 1 heeft en omdat hij 
serieus met zijn werk bezig is.

Tijdens een uitwisselingsproject van het Erasmus afgelopen februari, is Micha samen met 6 andere niveau 
2-studenten twee weken naar Spanje geweest, met Dick als begeleider. De meeste studenten kwamen vanuit 
logistieke opleidingen. Ze hebben een metaalconstructieschool bezocht in Pamplona en enkele bedrijven. 
Leerzaam om te zien hoe zij daar te werk gaan. Ze kregen onder andere een workshop elektroden, TIG- en 
puntlassen. Naast alle bezoeken, was er ook tijd voor gezelligheid en zijn ze een paar keer uit eten geweest. 
“Een prima keuken daar hoor!”, vindt Micha.

Inmiddels heeft hij zijn VCA-diploma op zak en nu volgt hij een lascursus MIG/MAG niveau 2. Daarna gaat 
hij mogelijk ook een cursus BMBE-lassen niveau 2 volgen. ”Op school kunnen we tot maximaal 10 mm staal 
lassen”, zegt Micha. Op z’n werk is dat wel wat dikker staal. Beiden goed om onder de knie te krijgen. 

Werken bij Verstegen Grijpers
Micha: “Verstegen is een fijne werkgever. Hard werken met z’n allen, maar ook ontspannen. Heel sociaal. We 
zijn eerder met elkaar naar Sevilla geweest om een jubileum te vieren. Kleiduiven schieten, quad rijden en 
barbecueën met collega’s. Erg leuk!” 



Bij Verstegen wordt veel tijd besteed aan nieuwe medewerkers. Micha is een van de twee leerlingen. De sfeer 
onderling is prima, net als de begeleiding op zijn werk van z’n praktijkopleider John Verstegen en van Agnes 
Henstra namens MAKE Center. “Het loopt gesmeerd zo”, vertelt Dick. Bij Verstegen kun je blokken en bak-
ken bouwen. Dat eerste is erg nauwkeurig werk. Micha vindt zelf bakken bouwen erg leuk om te doen. Bank-
werk is zijn grootste uitdaging. Onlangs heeft hij leren walsen. Dat wil hij ook beter kunnen, geeft hij aan. 

Voorlopig zit Micha goed bij Verstegen. Doordat hij lange dagen maakt van 7.00 tot 16.00 uur en hierdoor ’s 
avonds op tijd op bed lig, heeft Micha niet heel veel vrije tijd. In het weekend drinkt hij graag wat met vrien-
den. “Maar niet veel hoor!”, vult hij snel aan.


