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Lego League: robot die mensen fit houdt

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
Sandra Reuvers
Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen
over zijn passie voor techniek. Vandaag: Sandra Reuvers,
projectleider Techniekpact en Sterk Techniekonderwijs in regio
Foodvalley bij Knooppunt Techniek en projectleider Beroepenfeest Land van Cuijk Maasduinen On Stage.
Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘In mijn studententijd deed ik productiewerk in fabrieken. Daar
is mijn interesse voor techniek gewekt: ik ben altijd nieuwsgierig naar hoe iets wordt gemaakt. Na mijn studie Facility
Management heb ik vaak bij technische bedrijven gewerkt. Bij
een bouwbedrijf heb ik de VCA-handboeken over veilig werken
geschreven. En ik ben tien jaar coördinator van Stichting Vrienden van Elektro Nijmegen geweest, die technische bedrijven
stimuleert stageplekken beschikbaar te stellen en voorlichting
geeft over beroepsmogelijkheden. Via Sterk Techniekonderwijs
in regio Foodvalley helpen we vmbo-scholen met de organisatie van activiteiten, waarbij scholieren in de praktijk kennis kunnen maken met techniek. Sinds drie jaar organiseer ik ook het
Beroepenfeest Land van Cuijk Maasduinen On Stage. Dit jaar
een coronaproof-editie: zonder feest waarop leerlingen kennismaken met vakmensen, maar wel met de fysieke Doe-Dagen. In
de eerste week van juni gaan achthonderd vmbo-leerlingen ieder bij twee bedrijven op werkbezoek. Ze kunnen daarbij kiezen
uit 120 bedrijven, waarvan ongeveer een derde technisch.’
Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Vakmensen gaan met pensioen en er zijn minder jongeren. We
moeten techniek dus blijven promoten: laten zien, ontdekken
en ervaren wat het betekent om met techniek bezig te zijn. Dat
geldt voor jongeren, maar ook voor zij-instromers, die nadenken over een overstap naar een technische sector. Daar zijn
allerlei mogelijkheden voor.’

Leerlingen van vijf basisscholen in de regio
Arnhem-Nijmegen deden mee aan de eerste
online-regiofinale van de First Lego League.
Het team BlikFit van de DaVinci-school in
Zevenaar is de winnaar van de regiofinale
van de internationale lego- en programmeerwedstrijd.
Het mooie van meedoen aan de First Lego
League voor leerlingen van basisscholen is dat
het niet alleen gaat over met lego een slimme
robot bouwen en programmeren, leerlingen
worden ook uitgedaagd om oplossingen voor
een innovatief project te bedenken én ze leren
goed samenwerken. ‘De First Lego League
omvat àlles, dat leerzaam is voor kinderen’,
vertelt Jochem Aaldering, leerkracht aan de
DaVinci-basisschool in Zevenaar. Hij begeleidt
het team van negen leerlingen en doet voor de
vierde keer als leerkracht mee aan de wedstrijd.
De andere teams die meededen aan de regiofinale waren van de DaVInci-basisschool
in Westervoort, De Lindekring in Sint Agatha
en Het Sparrenbos in Rosmalen. De overige
twintig teams uit de regio Arnhem-Nijmegen,
die meedoen aan de lego-wedstrijd, maar die
door corona niet op tijd klaar waren, spelen in
juni hun eigen finale.
Het team BlikFit van de DaVinci-school won de
First Lego League-finale van de regio Arnhem-Nijmegen. De naam BlikFit is gekozen,
omdat een robot van blik is en de robot iedereen fit houdt. De leerlingen kregen de opdracht
‘iets’ te bedenken dat kinderen en volwassenen
aan het bewegen en spelen brengt. ‘Het team

heeft een robot bedacht, waarmee je samen
kunt bewegen.’
Naar een hoger niveau
De teams die meedoen aan de First Lego League worden beoordeeld op het project dat ze
hebben bedacht, op de punten die de robot bij
elkaar speelt en op hoe het team heeft samengewerkt (core values). Jochem Aaldering is trots
op de leerlingen van team BlikFit. ‘Ze hebben
een hele goede robot gebouwd en geprogrammeerd, die heel veel punten. En ze hebben
het project heel goed aangepakt. Ze hebben
elkaar naar een hoger niveau gebracht.’
Het team BlikFit doet zaterdag 17 april mee
aan de Beneluxfinale. De winnaar daarvan
gaat door naar de wereldfinale.

Een leerling met de robot. 
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Van stagiair tot junior software developer
Bij CCV werken veel ICT’ers. Van
business analist tot software architect tot securityspecialist. René van
Eendenburg doet zijn afstudeeropdracht bij het Arnhemse bedrijf dat
betaaloplossingen verzorgt en start
er binnenkort in de functie van junior
software developer.
Voor René van Eendenburg (27) stond
al langer vast dat hij iets met techniek
wilde doen, maar op de havo bleek
hij het verkeerde vakkenpakket te
hebben gekozen om direct door te
stromen naar een technische opleiding op hbo-niveau. Zodoende begon
hij na het behalen van zijn mbo-horecadiploma en een paar jaar werken
aan zijn hbo-opleiding ICT aan de
HAN, University of Applied Sciences.
‘Techniek met computers vind ik het
allerleukst en dan vooral programmeren. Ik heb gekozen voor de richting
Embedded Software Development,
want software schrijven voor een
apparaat vind ik leuker dan voor de
computer.’
De ICT-student liep in zijn derde jaar
stage bij CCV, dat beviel hem heel
goed. Hij doet er nu ook zijn afstudeeropdracht: hij moderniseert een
pinautomaat, die in de horeca op het
terras wordt gebruikt. ‘We ontwikkelen nieuwe software. De code die
ervoor zorgt dat er iets op je scherm
tevoorschijn komt, heb ik gemaakt.
Met daarbij ook een mogelijkheid om
te kunnen swipen op het scherm.’

Volop vacatures
CCV is koploper in betaaloplossingen
in binnen- en buitenland. Het Arnhemse
bedrijf ontwikkelt de nieuwste betaaloplossingen, zoals mobiele betaalmogelijkheden, volledige self-service toepassingen en webshops. CCV telt zo’n 650
medewerkers en heeft ook vestigingen
in België en Duitsland.
‘Er werken hier veel ICT’ers in verschillende functies en we zijn voortdurend op
zoek naar nieuwe medewerkers’, zegt
Laura Oord, senior corporate recruiter.
Kennis van ICT, wiskunde of business
& development zijn welkom. Maar
motivatie is belangrijker dan de juiste
diploma’s. Laura Oord: ‘Als je in je vrije

tijd veel met software bezig bent of
games ontwikkelt en bereid bent om
te leren, kun je hier ook werken.’
Blijven leren is precies wat René van
Eendenburg zoekt. ‘Ik wil mezelf
blijven uitdagen. Daar zijn binnen CCV
legio mogelijkheden voor. Ik werk nu in
een heel leuk team. Toen ik een baan
kreeg aangeboden, zag ik dat meteen
zitten’, zegt de aankomend junior software developer.
Hij werkt straks in het Maintenance
Team, dat onderhoud uitvoert en kleine features toevoegt aan betaalterminals. ‘Als ik dat snel oppak, mag ik ook
nieuwe software ontwikkelen.’

MBO-niveau:
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‘Na studie direct aan het werk’
Demi van Kesteren is van jongs af aan geïnteresseerd in technologie. Na de havo wilde
ze daar absoluut wat mee doen. Deze zomer
rondt ze haar studie HBO-ICT aan de HAN
af, eerst werkt ze bij Cito aan haar afstudeeropdracht.
‘Wat ik heel gaaf vind, is dat ik zelf iets kan
ontwikkelen met in principe alleen maar codes.
Hoe dat tot stand komt, vind ik heel leuk’, vertelt de 21-jarige Demi van Kesteren over haar
opleiding HBO-ICT aan de HAN, University of
Applied Scienes. Ze begon haar studie met ‘nul
kennis’ van het vak. Na het eerste semester kon
ze tot haar eigen verbazing al best veel zelf
programmeren.

Wilt u aandacht voor uw tech initiatief?
mail de redactie!
colofon
Demi van Kesteren voor het Cito-pand.
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Het eerste half jaar van de studie is algemeen
van opzet. Daarna kiezen studenten ervoor
richting management of development te gaan.
Demi van Kesteren koos voor het laatste. In het
tweede jaar koos ze het profiel software development. ‘Ik vind het vooral leuk om zelf aan de
slag te gaan.’
Cito leek Demi van Kesteren een interessante plek voor haar afstudeeropdracht. Dus
ze schreef een brief en werkt ze sinds begin
februari bij het Arnhemse onderwijsbedrijf aan
een ‘uitdagende opdracht’. ‘Cito ontwikkelt
toetsen, examens en meetinstrumenten om het
niveau van leerlingen op een objectieve manier
in kaart te brengen. In het platform waarbij
medewerkers en docenten werken aan nieuwe
toetsen, is het mijn taak om iets in te bouwen,
waardoor het voor hen makkelijker wordt feedback te geven op elkaars werk.’
De afstudeeropdracht sluit perfect aan op
de opleiding. ‘Het is van alles wat: een beetje
onderzoek doen, informatie verzamelen door
interviews te houden met medewerkers en
docenten om mijn bevindingen te valideren en
nadenken over hoe het prototype er straks uit
komt te zien. Het is af en toe best puzzelen, dat
vind ik heel leuk aan dit werk.’
Wat gaat Demi van Kesteren naar haar studie
doen? ‘Ik vind het onderwijs boeiend. Stiekem
hoop ik dat ik hier mag blijven werken. Het
liefst als software developer. Doorstuderen kan
ik ook naast mijn werk doen.’

techgelderland.nl/kiezen

Werken

HAN-studenten begeleiden start coaching praktijk
‘Hoe kun je online én offline bekend
worden als je een eigen coaching
praktijk begint?’ Met deze vraag
benadert Maartje de Jong in februari Digitale Werkplaats Arnhem
Nijmegen (DWAN), een onderdeel
van de HAN. Maartje wil vanuit
haar ervaring als verslavingscoach
een zelfstandige coachingspraktijk
opzetten en wil dat meteen goed
aanpakken.
Via haar partner, die bij de HAN,
University of Applied Sciences, werkt,
komt ze bij Digitale Werkplaats
Arnhem Nijmegen (DWAN) terecht.
Tijdens de intakegesprekken blijkt
dat Maartje de Jong geen specifieke
doelgroep(en) voor ogen heeft. Dat wil
ze nog niet; ze wil zich positioneren
met haar onderscheidende waarde.
Ze is benieuwd welke tools ze voor de
positionering kan inzetten, wat daarin
belangrijk is en wat je anders kunt
doen dan gebruikelijk. Haar praktijk
staat voor reflectie en bewustwording.
Vanwege de corona-eisen wordt de

creatieve sessie online gehouden, onder
begeleiding van Mark Rozenboom,
projectmanager DWAN. Er nemen vijf
studenten deel: twee ICT-studenten,
twee vanuit Commerciële Economie en
een vanuit Multimediadesign. De studenten vullen elkaar aan qua kennis en
achtergrond, waar Maartje de Jong van
profiteert.
‘Er doen zowel studenten als enkele
docenten mee aan de sessie, waardoor
het meteen professioneel wordt aangepakt. Ze stellen kritische vragen en
opperen creatieve, originele ideeën’,
constateert Maartje de Jong. ‘Hierdoor

Maartje de Jong.
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ICT specialist, BECO Systems
(Didam)
Je houdt je bezig met de installatie
van Windows Servers, RDS Servers en
werkstations, bij opdrachtgevers op
locatie. Je bent verantwoordelijk voor
het beheer, preventief onderhoud en
je wordt ad hoc ingezet als trouble-shooter bij calamiteiten.
www.becosystems.nl/vacatures
HBO-/ WO-niveau:
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Tech Gelderland laat zien hoe veelzijdig techniek is én dat techniek
overal is. Vandaag zoomen we in op
ICT, de technische wereld van bits en
chips. Op mbo-niveau gaat het om
ICT-beheer: hardware, software en
netwerken. Je voorkomt en verhelpt
storingen. Of je ontwerpt, bouwt,
test en onderhoudt applicaties.
Software development is ook een
richting binnen het hbo. Daarnaast
kun je je op het hbo specialiseren in
het ‘smart’ maken van objecten zoals
voertuigen, huishoudelijke apparaten
en robots. Ga je voor Infrastructure
& Security Management? Dan kan jij
straks complexe combinaties van servers en netwerken beheren en beveiligen. Bij Data Solutions Development
leer je applicaties te ontwikkelen
voor grote hoeveelheden gegevens.
En bij Bedrijfskundige Informatica
verdiep je je in bedrijfsprocessen
waarmee je data verzamelt en analyseert, zodat de juiste beslissingen
kunnen worden genomen.
De vraag naar ICT’ers is enorm. Hieronder een greep uit het aanbod, ter
illustratie.

René van Eendenburg studeert af bij CCV.

Waarom doet u mee met Tech Gelderland?
‘Kennis delen en elkaar versterken is heel belangrijk. Tech Gelderland laat ervaringen uit verschillende regio’s zien. Dat heeft
een meerwaarde.’

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

Vacatureladder

heb ik nieuwe ideeën opgedaan voor
mijn praktijk en weet ik beter hoe ik
mijn bedrijf kan positioneren.’
Na de creatieve sessie schrijven de
studenten, begeleid door hun docenten, een praktisch advies voor Maartje
de Jong. Een aanbeveling is dat twee
studenten van mbo-instelling RijnIJssel, waar de HAN mee samenwerkt,
praktische ondersteuning bieden.
Bijvoorbeeld: hoe zorg je ervoor dat je
via de website helder communiceert,
hoe trek je cliënten aan, wat zijn goede webteksten, hoe scoor je hoog met
je teksten in de SEO (zoekmachine
optimalisatie), enzovoorts. Maartje
de Jong wil daar zeker gebruik van
maken. ‘Op deze manier kan ik mijn
start goed voorbereiden. Stap voor
stap wordt het steeds concreter.’
De eerste drie maanden van dit jaar
heeft DWAN al twintig aanmeldingen
gehad van ondernemers. De begeleiding van ondernemers is kosteloos. In
Nederland zijn bijna twintig digitale
werkplaatsen waar ondernemers met
hun vragen terecht kunnen bij studenten van hogescholen.

Stafmanager IT, Rijn IJssel (Arnhem)
Je bent verantwoordelijk voor het
strategisch beleid, advies en uitvoering op het terrein van Informatiemanagement en ICT. Je geeft leiding
aan de medewerkers van de stafdienst. Je bent sparringpartner van
het management en het college van
bestuur.
www.werkenbijrijnijssel.nl
Data officer, Menzis (Wageningen)
Met jouw ervaring met data-analyse, risico- en procesmanagement
(BWise) en datawarehousing, breng
jij datamanagement op een hoger
niveau. Je neemt de regie om samen
met inhoudelijke experts tot verbeteringen te komen.
www.menzis.nl/werkenbijmenzis
Programmeur, Alliander (Arnhem)
Je ontwerpt, programmeert en test
besturingssystemen. Daarnaast integreer je de software van Alliander in
hardware van externe partijen. Denk
aan de parkcontrollers van winden zonneparken, batterijmanagementsystemen, meetinstrumenten en
modems.
www.werkenbij.alliander.com

