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Selfie

Lars Gilles

Waarom heb je gekozen voor een technische opleiding?

Hoe bevalt het bij Leertouwer?

Waar zie jij zelf staan in 2030?

Toen ik een jaar of negen was kreeg ik in mijn hoofd dat ik wel elektricien wilde worden. Mijn vader deed 
thuis veel elektrawerk zelf en ik denk dat ik daar onbewust door werd aangestoken. Ik begon met knutselen 
om bijvoorbeeld een bestuurbare boot in elkaar te zetten en als tiener werd het ook mijn hobby om te sleu-
telen aan van alles waar benzine doorheen gaat. Dus die interesse in techniek groeide langzaam verder. Na 
het behalen van mijn havo-diploma in 2021 ben ik gestart met een opleiding Embedded Systems engineering 
aan de HAN in Arnhem. In de loop van het schooljaar bleek dat mijn wiskundekennis onvoldoende was om 
die opleiding soepel te doorlopen. Ik ging toen werken bij Leertouwer, lekker dicht bij huis, en dat leidde er 
uiteindelijk toe dat ik dit schooljaar ben gestart met mijn BBL-opleiding aan het Technova College.

Ik denk sowieso nog in de elektra en ik denk ook bij Leertouwer. Het is fijn dat het om de hoek is en ik kan 
hier zeker ook nog verder leren. Tegen die tijd hoop ik dus ook wel een niveau 4-opleiding op zak te hebben. 
Ik zal waarschijnlijk nog steeds rondlopen in het veld, maar denk wel dat ik dan zelfstandig mijn eigen klus-
sen zal hebben.

Al vanaf het begin heb ik het helemaal naar mijn zin. Ik werk met hele leuke collega’s en het werk is ook heel 
leuk om te doen. Er wordt bij dit bedrijf goed geluisterd als ik iets niet begrijp. Ook als ik zelf ideeën heb over 
hoe iets beter of handiger kan, staan ze daar voor open. Daardoor voel je echt veel waardering voor jouw 
bijdrage aan een project, ondanks dat ik nog maar net binnen ben.

Heeft u ook BBL'ers in dienst? Dan krijgen zij nu een gratis abonnement op E&W. Aan te vragen via tnl.nu/BBLgratisEW

Lars Gilles
Leeftijd: 18
Woonplaats: Lunteren
BBL’er bij: Leertouwer, Barneveld
School: Technova College, Ede
Opleiding:  Eerste monteur elektrotechnische installaties in de 

gebouwde omgeving (niveau 3)
Werkbegeleider: Jan Willem Moerman en Simon van Boven
Stagebegeleider: Dhr. Meijer
Favoriete muziek: Mainstream pop en hardstyle
Favoriete serie: Hunted


