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INTERVIEW

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn passie voor techniek. Vandaag: Joop Hazeleger, 
directeur Knooppunt Techniek, Ede

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Mijn vader werkte in een autobedrijf waar ik mijn eerste va-
kantiebaantje had. Als kind kwam ik op weg naar school langs 
diverse technische bedrijven. Techniek was overal zichtbaar. 
Tegenwoordig is dat veel minder. Ik ben wis- en natuurkunde 
gaan studeren en heb de lerarenopleiding gedaan. Eigenlijk 
ben ik meer leraar dan techneut. Als leraar in het middelbaar 
beroepsonderwijs heb ik gezien hoe leuk techniek is, omdat 
je samen iets maakt en iets voor anderen kunt betekenen. Je 
geeft mensen comfort. Soms kun je mensen zelfs, bijvoorbeeld 
via een exoskelet, beweging teruggeven. Techniek ontwikkelt 
zich voortdurend. Daarom is het zo belangrijk dat scholen en 
technische bedrijven samenwerken.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Dat is een groot probleem. Bij de start van het TechniekPact, 
ruim zes jaar geleden, werd gesteld dat er een verdubbeling 
nodig was van het aantal jongeren dat voor bètatechniek 
kiest. In het hoger beroepsonderwijs en de universiteit is een 
beweging richting techniek ingezet. Het mbo blijft achter, 
terwijl de vraag naar mbo’ers groter wordt. Daarom richten we 
ons ook meer op zij-instromers. Voor jongeren, die bijvoorbeeld 
podium- en evenemententechniek hebben gedaan, is de stap 
naar elektrotechniek niet groot. Hun kennis is hard nodig om 
de energietransitie te helpen oplossen.’

Waarom doet u mee met Tech Gelderland?
‘Met het Knooppunt Techniek leggen we de verbinding tussen 
scholen en technische bedrijven. Het is goed om de krachten in 
Gelderland te bundelen, interesse te wekken voor techniek en 
technologie en zo de instroom naar technische opleidingen te 
bevorderen.’

Tech Gelderland biedt technische initiatieven in Gelderland 
een podium. We leggen de link tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. Stimuleren kinderen techniek te ontdekken. 
Bieden jongeren hulp bij studiekeuze. En informeren over 
baankansen. Het doel: dat meer mensen in de techniek en 
aan technologische vooruitgang gaan werken. Nu en in de 
toekomst.

Meer weten? www.techgelderland.nl

Wilt u aandacht voor uw tech initiatief? 
mail de redactie!
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Prototype ‘slimste fietscomputer ter wereld’
Het Arnhemse bedrijf Inspiro is spe-
cialist in embedded oplossingen en 
The Internet of Things. Ben van de 
Hesseweg is één van de ontwerpers.

Eerst even de naam: Inspiro. Ben van 
de Hesseweg lachend: ‘Het betekent 
bezieling in het Esperanto. We werken 
met passie.’ Inspiro is een enginee-
ringsbureau waar vakmensen werken 
met specialistische kennis van elektro-
nica en software. ‘Wij ontwikkelen van 
idee tot product, de productie doen 
we met vaste partners.’ 
Het bedrijf bestaat 18 jaar, er werken 
42 ingenieurs met een tu(technische 

universiteit)- of hbo-opleiding. Ze ont-
wikkelen innovatieve maatwerkoplos-
singen voor hightech opdrachtgevers, 
MKB-bedrijven en startups. Specialis-
men zijn embedded systeem ontwikke-
lingen en The Internet of Things (app en 
cloud). Ben van de Hesseweg kwam 12 
jaar geleden binnen, vers van de HAN, 
de Hogeschool van Arnhem en Nijme-
gen.
‘Ik studeerde Technische Informati-
ca en Computertechniek en heb mijn 
afstudeerproject bij Inspiro gedaan. De 
opleiding is later Embedded Systems 
Engineering genoemd. Natuurlijk gaat 
de materie hier veel dieper. Maar je kunt 
vanaf de opleiding op een goed niveau 
aanhaken en je al werkende verder 
ontwikkelen.’
Ben van de Hesseweg begon als em-
bedded engineer en groeide door naar 
zijn huidige functie technisch projectlei-
der en hard- en software ontwikkelaar. 
‘Het begint natuurlijk bij je eigen am-
bitie, maar je bent in ons beroep nooit 
uitgeleerd.’

Co-development fietscomputer
‘Inspiro is een Arnhems bedrijf met klan-
ten in de regio’, schetst Ben van de Hes-

seweg. ‘Korte lijnen vinden we belang-
rijk. Bij enkele grote klanten zijn onze 
mensen op basis van detachering 
lid van het Research & Development 
team.  We zijn echte ‘co-developers’. 
Een goed voorbeeld is onze samen-
werking met Absolute Cycling. Voor 
deze enthousiaste club hebben we ‘de 
slimste fietscomputer ter wereld’ ont-
worpen. De opdracht was complex; 
maak een fietscomputer waarop je 
nauwkeurig kunt navigeren, prestaties 
bijhouden, informatie delen, met een 
goed zichtbaar scherm, duurzaam en 
met ondersteuning door draadloze 
verbindingen en sensoren.’

Ben van de Hesseweg is de sturende 
kracht van dit project wat betreft 
de fysieke technische kanten én de 
hard- en software engineering. ‘De 
eerste vraag was; kan het technisch. 
De tweede; kunnen we het vertalen 
in een compact ontwerp. Ofwel; een 
hard- en software architectuur maken, 
die past binnen de fysieke mechani-
ca. Dat is gelukt. Inmiddels ligt er een 
prototype dat is getest door oud-prof-
wielrenners.’ 

Digital Days: ‘Studenten leren creatief denken’
‘Met Digital Days leggen we een 
verbinding tussen onderwijs en het 
bedrijfsleven en daarnaast enthou-
siasmeren we jongeren voor ICT én 
behouden ze voor onze regio’, zegt 
Herman Julsing. Hij is projectleider 
ICT-talent naar regio FoodValley 
vanuit Knooppunt Techniek in Ede. 

De Hackathon en de Info Support 
Game Battle waren op 12 februari 
online. In maart volgt een driedaagse 
bootcamp en in juni staat de Tech 
Day gepland. Alle evenementen vallen 
onder de Digital Days en zijn bedoeld 
voor het voortgezet onderwijs tot hbo 
in Midden-Nederland. ‘We leggen 
studenten een realistisch vraagstuk uit 
het bedrijfsleven voor. Met experts uit 
het bedrijfsleven en docenten werken 
ze in gemengde teams aan een op-
lossing. Daarbij leren ze onder andere 
samenwerken en creatief denken’, 
vertelt docent Dick Hoogstrate van 
het Technova College in Ede.
Andreas Hoornstra (18) volgt de 
hbo-opleiding ICT aan de Christelijke 
Hogeschool Ede en zat samen met 
studiegenoot Nando van der Kant (17) 
in een Hackatonteam. Hun opdracht 
was bedenk hoe kleine bedrijven 
hun producten kunnen verkopen, nu 
de verkoop vanwege de lockdown 
vrijwel stilligt. Andreas Hoornstra: ‘We 
hebben een online verzamelplek ge-
maakt voor kleine bedrijven, die geen 
website hebben.’  

Taakverdeling team
De teamleden wisselden eerst ideeën 
uit. Vervolgens werden de taken ver-
deeld. Nando van der Kant: ‘In ons team 
zaten twee studenten bedrijfskunde. 
Zij hebben zich beziggehouden met de 
promotie van de online verzamelplek. 
Andreas en ik namen het technische ge-
deelte voor onze rekening; het bouwen 
van een demo-website. De twee andere 
teamleden hebben geholpen met het 
design.’ Die taakverdeling is precies 
waar de Hackathon voor bedoeld is, 
zegt docent Hoogstrate. Voor eerste-
jaarsstudenten was het een geslaagde 
dag; hun team won de eerste prijs. De 

resultaten van de 26 Hackathonteams 
worden waar nodig aangepast voor 
de driedaagse bootcamp op 24, 25 en 
26 maart. ‘Dan vragen we de studen-
ten ook een prototype te maken’, zegt 
projectleider Herman Julsing. 

Met de Tech Day op 25 juni voor 
leerlingen uit het voortgezet onderwijs 
worden de Digital Days afgesloten. 
Studenten uit het voortgezet onder-
wijs krijgen die dag masterclasses 
over nieuwe technologieën, waarna ze 
onder begeleiding van experts innova-
tieve oplossingen bedenken voor een 
regionaal vraagstuk. 

Ben van de Hesseweg met een ontwerp 
van de fietscomputer. foto Huub Luijten
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Complexe schakelingen automatiseren
Phoenix Contact in Zevenaar is wereldwijd 
marktleider en innovator op het gebied van 
industriële elektro- en automatiseringstech-
niek. Stagiair Thomas Oostrik: ‘Complexe 
dingen automatiseren en bedienen vanaf 
je computer en dat zelf ontwikkelen, vind ik 
heel leuk.’

Vanuit de vestigingen in Duitsland, China, de 
Verenigde Staten maakt Phoenix Contact ruim 
60.000 producten voor elektrisch schakelen. 
‘Van voedingen en klemmen tot complete ma-
chinebesturingen en bijbehorende software’, 
vertelt Jan-Willem Steenbergen, technical con-
sultant bij het Zevenaarse saleskantoor, dat 
zich richt op de Nederlandse markt. 

‘Een machine analyseren en kijken wanneer de 
mechanische knijper wel of niet dicht mag, dat 
vind ik mooi. Een operator drukt eenvoudig op 
een knopje, maar de wereld achter de machine 
is pure logica.’ 
Sinds begin februari is Steenbergen begeleider 
van stagiair Thomas Oostrik (19), vierdejaars-
student van de mbo-opleiding Smart Industry 
van het Graafschap College in Doetinchem. Hij 
liep in zijn tweede leerjaar ook al stage bij het 
Zevenaarse bedrijf en wilde graag op herha-
ling. Ook Jan-Willem Steenbergen wilde hem 
graag terug. ‘Thomas heeft op een machinebe-
sturing een app ontwikkeld, zodat de machine 
kan communiceren met de telefoon en vice 
versa. Superknap voor een tweedejaars.’
Er is nu een nieuwe stageopdracht. Jan-Wil-
lem Steenbergen: ‘Thomas werkt aan de 
verbetering van de communicatie tussen twee 
embedded systems; een embedded system is 
een elektronisch systeem in een apparaat of 
machine.’ 
Na zijn diploma vmbo Metalektro koos Tho-
mas Oostrik voor de nieuwe opleiding Smart 
Industry over de laatste ontwikkelingen op 
het gebied van robotica, besturingstechniek 
en embedded systems. Hij maakte al eens 
een weerstation, waarbij de wateropname en 
temperatuur via sensoren worden afgelezen op 
een dashboard. ‘Ik wil altijd weten hoe iets in 
elkaar zit om het daarna zelf te maken.’
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Thomas Oostrik (rechts) en Jan-Willen Steenbergen.   
 Foto: Gerard Burgers
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Leren ‘denken’ als een computer
Hoe leren we kinderen zelf een probleem op 
te lossen met behulp van computertechnolo-
gie? Met het PRiCT-project leren leerkrach-
ten in het basisonderwijs en de eerste twee 
klassen van het voortgezet onderwijs hoe ze 
deze vaardigheid overbrengen op hun leer-
lingen. Eenvoudig gezegd gaat het om leren 
‘denken’ als een computer.

Stap voor stap nagaan wat er nodig is om tot 
een oplossing te komen, lijkt simpel, maar is 
lastiger dan je denkt. Ramona de Kinkelder is 
een van de deelnemende leerkrachten aan het 
PRiCT-project, een initiatief van chipfabrikant 
NXP, de samenwerkende Technieklokalen regio 
Nijmegen en de provincie Gelderland. Het pro-
ject vraagt veel tijd van De Kinkelder, toch is ze 
enorm tevreden over de inhoud en de prak-
tische toepassing. ‘Als we dit binnen de hele 
school toepassen, bereiden we onze leerlingen 
goed voor op de toekomstige samenleving.’

PRiCT staat voor Professioneel Repertoire in 
Computational Thinking. ‘Computational Thin-
king bestaat uit denkstrategieën die je helpen 
problemen te ontrafelen’, verduidelijkt Marloes 
van Haren, manager van het Junior Technovi-
um, dat is aangesloten bij de samenwerkende 
Technieklokalen regio Nijmegen. ‘Als je de 
denkvaardigheden beheerst om de stappen 
in de juiste volgorde te benoemen, kun je dat 
omzetten naar programmeren.’ Computational 
Thinking is een van de 21-eeuwse vaardig-
heden, die horen bij de competentie Digitale 
Geletterdheid. Op de basisschool komt deze 

vaardigheid nog te weinig aan bod, vandaar 
dat dit project in Nijmegen is gestart.

Het PRiCT-project wordt gesubsidieerd door 
de provincie Gelderland. Marloes van Haren: 
‘Junior Technovium heeft met praktische work-
shops de leerkrachten kennis laten maken met 
Computational Thinking en de vaardigheden 
die hierbij horen. Docenten van Fontys Hoge-
school in Tilburg begeleiden de leerkrachten 
online bij het ontwikkelen van lesmateriaal en 
het ontwikkelen van concrete leervragen.’ 
Vanaf maart worden ook de leerlingen betrok-
ken bij het PRiCT-project en leren ze met hulp 
van een micro:bit, een kleine handcomputer, 
deze vaardigheden aan te leren. 
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 foto Junior Technovium

Ontdekken
Vacatureladder

Tech Gelderland laat zien hoe veel-
zijdig techniek is, en dat technologie 
overal is. Vandaag gaat het over de 
wereld van Embedded Systems En-
gineering en The Internet of Things. 
In dit technische domein gaat het 
om het ontwikkelen van chips en 
het smart maken van objecten door 
deze te voorzien van chips, sensoren, 
processoren en slimme software. De 
vraag naar vakmensen is groot. Dit 
geldt voor alle opleidingsniveaus. 
Hieronder een greep uit het aanbod, 
ter illustratie.

Manufacturing Technician,  
NXP (Nijmegen)
In Nijmegen staat de grootste 
chipfabriek van Europa. NXP is op 
zoek naar technici die werken aan 
de productie van chips. Het gaat om 
het oplossen van verstoringen aan 
elektrische en mechanische compo-
nenten van systemen, en het (preven-
tief) onderhouden van apparatuur. 
Functie-eisen: MBO techniek (niveau 
4: elektro, werktuigbouw, mechatro-
nica, metalektro)

Werktuigkundig Engineer,  
NXP (Nijmegen) 
Toezicht houden op een aantal 
cleanrooms en productiegebonden 
installaties, het plannen van on-
derhoud, projectmanagement en 
kostenbeheersing, en zorgdragen 
voor veiligheid, gezondheid, welzijn 
en milieu. Functie-eisen: HBO tech-
niek (zoals technische bedrijfskunde 
of werktuigbouwkunde).

www.nxp.com

RF Power Application Engineer,  
Ampleon (Nijmegen)
Ampleon is een wereldspeler, maakt 
op grote schaal halfgeleiders waar-
mee radio frequency -signalen wor-
den versterkt. Deze maken draadloze 
verbindingen mogelijk voor o.a. mo-
biele telefonie. Het hoofdkwartier en 
de belangrijkste r&d-vestiging staat 
in Nijmegen.

Deze functie omvat het ontwikkelen 
van hardware, het evalueren van 
resultaten en het onderhouden van 
klantcontact. Functie-eisen: Mas-
ters degree in Electrical Engineering 
(Elektrotechniek)

www.ampleon.com

Embedded Software Engineer,  
Inspiro (Arnhem)
Inspiro is een bedrijf met jarenlange 
ervaring in embedded systeemont-
wikkeling. Met een team van bijna 
40 engineers bedenken en ontwikke-
len ze state-of-the-art-oplossingen 
voor de high-tech industrie. In deze 
baan programmeer je objecten en 
systemen, op kantoor of bij klanten. 
Functie-eisen: Bachelor/Master in 
Informatica of Electronic Engineering 
(Elektrotechniek).
 
www.inspiro.nl

Studenten tijdens een eerdere Hackathon.   Foto: Digital Days
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