
Oud-leerling Niek Maessen, afgestudeerd Eerste monteur vliegtuigonderhoud 

Ik heb leuke collega’s en een fijne baas 

 

“Op dit moment werk ik bij Aircraft Solutions. Ik werk vooral aan Robinson R44 (Lycoming motoren) 

helikopters. Ik haal ze volledig uit elkaar. Vaak blijft alleen het interieur staan. Alle onderdelen 

worden schoon gemaakt en waar dat nodig is, geven we deze ook nog een likje verf. Samen met een 

collega ben ik  met elke helikopter zo’n drie maanden bezig.  

 

Jongen van de praktijk 

De opleiding vond ik behoorlijk pittig, dat 

geef ik eerlijk toe. Ik startte de opleiding op 

niveau 3 en stroomde daarna door naar 

niveau 4. Ik vond vooral de theoretische 

vakken moeilijk. Maar ik wist heel goed wat 

ik wilde. Dat heb ik altijd in het vizier 

gehouden. Uiteindelijk ben ik echt een 

jongen van de praktijk, als ik maar kan 

sleutelen. 

In alles met wielen en een motor was ik al heel jong geïnteresseerd. Ik kocht een kapot brommertje 

of een auto, knapte het op en verkocht het. Nu ben ik bezig met een motor. Maar als die klaar is, ga 

ik er zelf mee rijden 

Kleine school 

Sleutelen aan onder meer motoren heb ik tijdens de opleiding volop kunnen doen. Het Aviation 

Competence Centre is een kleine school, de sfeer tussen de leerlingen is super gezellig en je hebt 

veel contact met je opleidingsmanager. Dat vond ik fijn. Als er een probleem was, kun je dat vaak 

dezelfde dag bespreken met je opleidingsmanager. En meestal was het dan ook snel opgelost. 

Fulltime baan 

Ik had in het derde jaar van mijn opleiding al stage gelopen bij Aircraft Solutions. Dat beviel erg goed. 

In die zomer kon ik er zeven weken vakantiewerk doen. Ook mijn tweede stage heb ik gedaan bij 

Aircraft Solutions. Sinds juni heb ik hier een fulltime baan en werk ik vijf dagen per week. Ik heb leuke 

collega’s en een fijne baas. Wat wil ik nog meer?” 

 

Paspoort Niek Maessen 

Opleiding: monteur vliegtuigonderhoud, niveau 3 

Startte de opleiding in: 2011 

Hij is geslaagd in: 2014 

Opleiding: Eerste monteur vliegtuigonderhoud, niveau 4 

Startte de opleiding in: 2014 

Hij is geslaagd in: 2018 

Wat doet hij nu? Fulltime bij Aircraft Solutions 


