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Leren ‘denken’ als een computer

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
I N TE RV I E W
Tech Ambassadeur
Monique Esselbrugge
Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen
over zijn/haar passie voor techniek. Vandaag: Monique Esselbrugge, wethouder Economie en Financiën gemeente Nijmegen.
Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Techniek en innovatie horen bij Nijmegen, vooral als het gaat
over Health en High Tech. Bijna 20 procent van de banen in de
regio is in de techniek, van bouwbedrijven tot NXP. Hier vind je
ook fantastische crossovers tussen technologie en gezondheid
en klimaat. Daar zijn innovaties voor nodig, die ontstaan als
mensen elkaar toevallig ontmoeten. Als gemeente helpen we
bedrijven daarbij. Overal ter wereld wordt techniek van NXP,
Nexperia en Ampleon uit Nijmegen gebruikt, denk aan telefoneren, autorijden en veel meer. Daar ben ik trots op.’
Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Veel mensen weten niet wat er allemaal kan in techniek en
technologie. Er zijn ontzettend veel kansen. Denk aan mensen
die zich door de corona-crisis moeten heroriënteren op hun
toekomst. Bij high tech denken mensen vaak dat je hoogopgeleid moet zijn, maar er is ook veel werk voor praktisch opgeleiden. Mensen die in Nijmegen studeren richten de blik vaak
op de Randstad, terwijl hier mooie bedrijven zijn. Kijk naar
gezondheidszorg met gebruik van virtual reality en artificial
intelligence en aantrekkelijke banen.’
Waarom doet u mee met Tech Gelderland?
‘Omdat ik wil dat iedereen weet hoeveel wereldspelers en
innovatieve mkb-bedrijven er in Gelderland zijn gevestigd. Én
hoe belangrijk techniek en technologie in die bedrijven zijn
voor groei en innovatie en voor brede welvaart in de regio.
Daar heb je technische mensen voor nodig. Samen met Tech
Gelderland laten we dat zien, zodat meer mensen kiezen voor
een opleiding en baan in de techniek of technologie.’

Hoe leren we kinderen zelf een probleem op
te lossen met behulp van computertechnologie? Met het PRiCT-project leren leerkrachten in het basisonderwijs en de eerste twee
klassen van het voortgezet onderwijs hoe ze
deze vaardigheid overbrengen op hun leerlingen. 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 project vraagt veel tijd van De Kinkelder, toch is ze
enorm tevreden over de inhoud en de praktische 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 Thinking bestaat uit denkstrategieën die je helpen
problemen te ontrafelen’, verduidelijkt Marloes
van Haren, manager van het Junior Technovium, 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 vaardigheden, die horen bij de competentie Digitale
Geletterdheid. Op de basisschool komt deze

Hulpmiddelen voor Parkinsonpatiënten

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 workshops de leerkrachten kennis laten maken met
Computational Thinking en de vaardigheden
die hierbij horen. Docenten van Fontys Hogeschool in Tilburg begeleiden de leerkrachten
online bij het ontwikkelen van lesmateriaal en
het ontwikkelen van concrete leervragen.’
Vanaf maart worden ook de leerlingen betrokken bij het PRiCT-project en leren ze met hulp
van een micro:bit, een kleine handcomputer,
deze vaardigheden aan te leren.



foto Junior Technovium
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Studenten techniek (Embedded
System Engineering en Industrieel
Product Ontwerpen) van de HAN
en studenten Verpleegkunde van
mbo-instelling Rijn IJssel en ROC Nijmegen ontwikkelen samen draagbare hulpmiddelen voor Parkinsonpatiënten. Dit gebeurt samen met
het OpenEducatie-programma van
One Planet Research Centre en het
Parkinson Expertise Centrum van de
Radboud Universiteit Nijmegen.
Dankzij een kleine computer voorzien
van bewegingssensoren en spraakherkenning is het mogelijk Parkinsonpatiënten te helpen wanneer ze
als het ware ‘bevriezen’ tijdens het
lopen. Studenten van de HAN University of Applied Sciences hebben een
draagbaar apparaatje ontwikkeld dat
patiënten via hun favoriete muziek
activeert. ‘Een bewegingssensor registreert afwijkingen in het loopgedrag,
waarna de patiënt met zijn stem de
muziek aanzet’, vertelt Rudie van den
Heuvel. ‘Zo kunnen we Parkinsonpatiënten uit een freeze helpen.’
Hij is docent Industrieel Product
Ontwerpen (IPO) en onderzoeker bij
het Health Concept Lab van de HAN.
Bij het project Activating Parkinson
Patients with Sensors (APPS) werken
zijn studenten samen met studenten
Electrotechniek met de specialisatie
Embedded System Engineering (ESE).
Bekende symptomen van de Ziekte
van Parkinson zijn trillende handen
en ‘bevriezen’ tijdens het lopen. In het
APPS-project werken verschillende
partijen samen. Naast spraakherken-

Werken

Hard- en software ontwerpen voor superluxe
jachten. Joppe Schuurmans doet het nu zo’n
viereneenhalf jaar. ‘Ik ben veel op kantoor,
maar kom ook aan boord.’
Alewijnse is een begrip in de wereld van
elektrotechniek en embedded systems. Het
Nijmeegse bedrijf is gespecialiseerd in het integreren van elektrische- en automatiseringssystemen. Met name voor de scheepvaart. Joppe
Schuurmans is application engineer en maakt
deel uit van het AV/IT-team. ‘Wij ontwerpen
en programmeren, zowel hard- als software. In
ons geval is dat audio, video en IT, die we tot
één systeem integreren.’

Het werkt net als een systeem in een woning,
waar je met één apparaat het licht, je koelkast, magnetron, televisie, audio et cetera
bedient, legt Joppe Schuurmans uit. ‘Dergelijke
systemen, maar dan veel uitgebreider en te
bedienen via een iPad, ontwerpen wij voor luxe
jachten.’ Hij volgde de middelbare beroepsopleiding Elektrotechniek aan het ROC Nijmegen
en liep stage bij Alewijnse. Daarna stroomde
Joppe Schuurmans door naar het hoger beroepsonderwijs bij de HAN waar hij Embedded
Systems Engineering studeerde. ‘Veel programmeerwerk. Dat was minder leuk. Wat ik wel
echt gaaf vond en vind, is de mix van hard- en
software, die samen moet werken. En mijn
studieachtergrond sluit mooi aan bij wat er bij
Alewijnse van me gevraagd wordt.’
Eén druk op de knop
‘Voor jachten ontwerpen we bijvoorbeeld verlichting, waarmee je met één druk op de knop
de look and feel van een schip kunt veranderen. Denk aan feestverlichting, onderwaterverlichting of het licht in de bioscoop aan boord’,
vertelt Joppe Schuurmans. ‘De verlichting is
weer geïntegreerd in alle andere systemen aan
boord, zoals de audio, video en IT-systemen
voor entertainment als TV, bioscoop, muziek,
gaming en clubbing. En natuurlijk kantoorapplicaties, 4G-dataverbindingen en wifi.’

colofon
Joppe Schuurmans. 
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ning, gaat het over valdetectie en het
verbeteren van een rollator.
Apparaatje slim maken
Niels van Kessel (28) is tweedejaars
ESE-student en schreef de software
waarmee hij een eenvoudige minicomputer geschikt heeft gemaakt voor
spraakherkenning. Niels van Kessel
heeft de hbo-studie Geluidstechnicus
achter de rug en besloot aan de HAN
verder te studeren. ‘In dit project werk je
aan apparaten die mensen helpen. Eigenlijk kun je niets beters doen dan dit.’
Hilbert Scherrenburg (19) is tweedejaars
student Industrieel Product Ontwerpen. Hij ontwierp het ‘doosje’ voor het
computertje en de batterij. ‘Het liefst
had ik het als een soort horloge ontworpen, maar daarvoor is het computertje
te groot. Het is nu een doosje geworden
ter grootte van een kleine portemonnee.’
Het team dat aan het APPS-project
werkt bestaat uit tien studenten, vier

ESE-studenten en zes IPO-studenten.
Niels van Kessel: ‘Wij zijn van de techniek, de IPO-mensen kijken meer naar
hoe een product eruit moet zien en
denken meer vanuit de gebruiker. Als
je dat combineert, heb je meer kans
op succes.’
De inbreng van mbo-studenten
Verpleegkunde van Rijn IJssel en ROC
Nijmegen werkte ook verhelderend.
‘Verpleegkundigen kijken naar ziektebeelden en het welzijn van patiënten’,
zegt docent/onderzoeker Angelique
Brinkman van Tech@doptie. Tech@
doptie is een samenwerkingsverband
van Rijn IJssel en ROC Nijmegen.
Via het OpenEducatie-programma
van OnePlanet maken studenten kennis met nieuwe digitale technologieën
en werken ze samen met studenten
van andere opleidingen. Thea van Kemenade, directeur Health van OnePlanet: ‘Zo worden ze voorbereid op het
werkveld van de toekomst.’

Rudie v.d. Heuvel, Niels v. Kessel en Hilbert Scherrenburg (v.l.n.r.).
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NXP continu op zoek naar chiptechnici

Na een eerste scherpe dip in de autoverkopen door de Covid-19-pandemie,
worden er nu wereldwijd meer auto’s
verkocht. ‘Er zijn autofabrikanten, die
vragen om meer chips, omdat er niet
genoeg chips voorradig zijn’, zegt Jeroen Lotgering. Semiconductorproducent NXP in is wereldwijd marktleider
als het gaat om chips voor de auto-industrie. In elke auto zitten honderden
chips waarvan een deel in Nijmegen is
geproduceerd.
Jeroen Lotgering verklaart dat een
chip in de NXP-fabriek soms achthonderd bewerkingen ondergaat. ‘Het

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 componenten van systemen, en het (preventief) onderhouden van apparatuur.
Functie-eisen: MBO techniek (niveau
4: elektro, werktuigbouw, mechatronica, metalektro)

www.nxp.com
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Semiconductorproducenten, de high
techbedrijven die elektronische
chips maken, kunnen de vraag naar
chips nauwelijks bijbenen. Jeroen
Lotgering, directeur van de NXP-fabriek in Nijmegen, constateert dat
het langer duurt om een intelligente
chip te produceren dan om een auto
in elkaar te zetten.

Tech Gelderland laat zien hoe veelzijdig techniek is, en dat technologie
overal is. Vandaag gaat het over de
wereld van Embedded Systems Engineering 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.

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

Wilt u aandacht voor uw tech initiatief?
mail de redactie!

Projectmanagement:
Alex Dorgelo
Online communicatie:
Linda van Schuijlenborgh
Teksten:	
Francien van Zetten, Ceciel Bremer
en Huub Luijten
Redactie:
info@techgelderland.nl

Vacatureladder

kan enkele maanden duren voordat het
intelligente hart van een chip klaar is.’
Op zoek naar technici
Jeroen Lotgering benadrukt dat het
belangrijk is dat veel meer jongeren
kiezen voor een baan in de techniek.
NXP is continu op zoek naar technici
en engineers op alle niveaus voor de
ontwikkeling en productie van chips.
‘In onze fabriek staan heel veel robots,

Werken in de cleanroom. 
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die worden bediend door operators
en onderhouden en getuned door
technici. Onze engineers ontwikkelen
innovatieve producten met nieuwe
functies en zij verbeteren processen
en machines in de fabriek.’ Er werken
circa achthonderd mensen, voornamelijk technici, in de NXP-fabriek en zo’n
tweeduizend mensen op het gehele
fabrieksterrein.
Een elektronische microchip bestaat
uit een superdun plakje silicium voorzien van alle componenten waaruit
een geïntegreerde schakeling (Integrated Circuit = IC) bestaat. Op één
chip worden tot een miljard schakelingen gecombineerd, het is eigenlijk een
minicomputer.
Grofweg de helft van de chips die
NXP produceert is bestemd voor de
auto-industrie. Daarnaast produceert
het bedrijf chips voor mobiele infrastructuur, paspoorten, telefoons en
tal van andere toepassingen, zoals de
medische industrie.

RF Power Application Engineer,
Ampleon (Nijmegen)
Ampleon is een wereldspeler, maakt
op grote schaal halfgeleiders waarmee radio frequency -signalen worden versterkt. Deze maken draadloze
verbindingen mogelijk voor o.a. mobiele 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: Masters degree in Electrical Engineering
(Elektrotechniek)
www.ampleon.com
Electronic Design Engineer,
Nexperia (Nijmegen)
Nexperia is de derde grote, internationaal opererende chipproducent
in Nijmegen. Er zijn momenteel 27
vacatures.
In deze baan vertaal je klantwensen
naar producteisen, voer je studies uit
om tot concepten te komen, en stuur
je het ontwikkelteam aan. Functie-eisen: Bachelor/Master in Electronic
Engineering (Elektrotechniek).
www.nexperia.com

