
Al sinds een jaar of vijf zijn er nauwe contacten tussen 
het Vakcollege Techniek van PCC Oosterhout en het 
bekende Alkmaarse bedrijf Jos Blom Kraanverhuur B.V. op 
het bedrijventerrein Oudorp. Zo gingen de tweedejaars 
leerlingen er op bezoek om uitleg te krijgen over de 
hoogste en zwaarste telescoopkranen van Nederland en 
de pneumatiek van alle systemen. Ze kregen ter plaatse 
een demonstratie te zien van een zich tot in hemelhoogte 
uitvouwende kraan. Op PCC Oosterhout keken leerlingen hun 
ogen uit toen een dergelijke ‘superkraan’ zich boven hun 
schoolgebouw verhief.
Het gesprek wordt gevoerd met Marco Blom, zoon van 
oprichter Jos Blom en die - samen met zijn broer Richard - 
de directie vormt van het techniekbedrijf.

Hoe ben je eigenlijk in deze branche terecht gekomen?
“Oprichter Jos Blom begon in 1987 met een kraanwagen 
in Alkmaar zijn eigen bedrijf. Nu na 33 jaar is Jos Blom 
Kraanverhuur B.V. een van de grootsten in Nederland. Met 
circa 50 kraanwagens maar ook ander zwaar materieel 
voor ‘horizontaal transport’. Momenteel runnen - vanuit 
het hoofdkantoor op bedrijventerrein Oudorp – mijn broer 
Richard en ik dit Alkmaarse bedrijf.” 

Hoe komt het dat jonge meiden en 
jongens niet snel aan dit beroep 

denken?
“Het valt me op dat het beroep 

van kraanmachinist weinig 
onder techniekleerlingen 
bekend is. Pas later, 
bijvoorbeeld als ze in de 

bouw gaan werken raken 
ze geïnteresseerd in dit 

specifi eke beroep. Dus de 
meesten komen binnen als 

zij-instromer. We zouden er eigenlijk voor moeten zorgen 
dat vmbo-leerlingen al via het vak techniek en de profi elen 
mobiliteit en transport (M&T) of produceren, installeren en 
energie (PIE), horen dat wij hier bij Jos Blom Kraanverhuur 
B.V. goede kansen bieden en dat ze bij ons ervaring kunnen 
opdoen. Ze zijn welkom als ze gemotiveerd zijn, werklust 
tonen en passen in onze bedrijfscultuur. Voor serieus 
geïnteresseerde leerlingen van het Vakcollege Techniek (of 
mbo) zien wij goede mogelijkheden voor stageplekken. En 
mooie stage-ervaringen bij ons, bieden een goede kans tot 
werk hier!” 

Jullie werken met zwaar materieel, hoe zit het met de 
veiligheid?
“Jos Blom Kraanverhuur B.V. is uiteraard VCA-gecertifi ceerd 
en heeft naast zijn wagenpark ook een eigen werkplaats 
voor onderhoud. Naast al het onderhoud voor het ‘rollen 
en rijden’, komt hier ook veel pneumatiek, metaal en 
elektronica bij kijken. Dat maakt het voor leerlingen extra 
interessant; het gaat om veel facetten en kansen. Onze 
afdeling planning en logistiek is zo ook dienstbaar aan de 
techniek.”

Waarom willen jullie samenwerken met onze school?
“Hoewel we startten in Stompetoren, is ons bedrijf toch 
echt van Alkmaarse oorsprong. Samen met een aantal 
andere techniekbedrijven zijn we gezichtsbepalend voor 

Alkmaar. Beschikbaarheid van goed 
technisch onderwijs ‘om de hoek’ 
is voor onze toekomst van eminent 
belang! Mijn collega’s en ik komen 
dus graag gastlessen geven op PCC 
Oosterhout, om zo de interesse van de 
vakcollegeleerlingen op PCC Oosterhout 
voor het mooie vak van kraandrijver aan te 
wakkeren.”

50 werknemers, waarvan 30 kraan-
machinisten. Hoofdvestiging in Alkmaar, 
vestigingen in Heerhugowaard, Den Helder, 
Amsterdam, Rotterdam. Materieel: onder
meer 36 kranen (18 telekranen, 18 toren-
kranen) en vele vormen van transport-
materieel. Website: www.josblom.com

PCC Oosterhout onderhoudt nauwe 
contacten met regionale techniek-

bedrijven. Op die manier zorgt de school 
ervoor dat de inhoud van het onderwijs 
zo goed mogelijk aansluit op de praktijk. 
Daarnaast biedt de samenwerking de 
techniekleerlingen zicht op interessante 
stages of toekomstige banen. 
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