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‘Alle leerlingen vinden Lego leuk’

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.’
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.’

Naast de standaard handvaardigheidslessen maken de leerlingen van Kristallis,
locatie Aventurijn in Nijmegen, sinds dit
schooljaar ook kennis met robotica met hulp
van Lego Mindstorms. Kristallis is een school
voor voortgezet speciaal onderwijs (vso).
Drie leerlingen volgen in een lokaal van locatie
Aventurijn achter de computer stap voor stap
een handleiding en zetten een basisauto van
technisch Lego in elkaar. De middelste jongen
gaat zelfstandig aan de slag en klikt het ene
na het andere blokje vast.
‘Hoe moet dit blokje?’, vraagt een andere
jongens aan de docent, terwijl hij het blokje
ronddraait, op zoek naar de juiste richting. De
docent pakt het blokje, draait het precies, zoals
in de handleiding staat afgebeeld, waarna
de jongen het op de juiste plek vastklikt in de
basisauto. ‘Met Lego kunnen kinderen op hun
eigen niveau werken en beleven ze er allemaal
plezier aan’, zegt docent Jasper van der Weerd.
Techniek op Aventurijn bestond vooral uit
handvaardigheidslessen, zoals houtbewerking,
solderen en lassen. Begin dit schooljaar is daar
keuzevak robotica aan toegevoegd. Intern begeleider Ed Weltevrede hoorde een docent van
een andere school enthousiast vertellen over
Lego Mindstorms. Zo werd programmeren in de
vorm van Lego Mindstorms een keuzevak voor
alle derde- en vierdejaars.
‘In groepjes van drie bouwen de leerlingen
wekelijks anderhalf uur aan een basisauto.
Daarna kunnen ze de auto programmeren. Ze
kunnen hem laten doen wat ze zelf bedenken;

Digitale revolutie aan boord van de binnenvaart

laten rijden, praten of toeteren’, vertelt Ed Weltevrede.
Maatwerk
De leerlingen prikkelen en laten zien wat
programmeren is. ‘We willen onze leerlingen
een leerweg geven waar ze gelukkig van
worden. Dat vraagt om maatwerk’, benadrukt
Ed Weltevrede. ‘We laten ze onder andere ze
kennis maken met zoveel mogelijk verschillende
aspecten van techniek.’
De drie leerlingen bouwen verder aan hun basisauto, een van de jongens laat trots zien dat
zijn auto al kan laten rijden. ‘Voldoende begeleiding is essentieel’, weet Ed Weltevrede. ‘Vierdejaars leerlingen, die het keuzevak robotica
hebben afgerond, helpen bij de lessen. Dat is
heel goed voor hun persoonlijke ontwikkeling.’

Een leerling aan het werk.

Moderne binnenvaartschepen zitten
vol techniek. Desiré Savelkoul, directeur en oprichter, verzorgt met zijn
doorgewinterde ploeg vakmensen
van Autena Marine al 25 jaar ICTen navigatieoplossingen voor de
binnenvaart.
De binnenvaartvloot bestaat uit
varende kantoren met high tech-apparatuur aan boord. ‘Zo’n negentig
procent van de containerschepen
gebruikt onze stuwage-software, voor
het optimaal beladen van het schip.
De schipper is steeds meer een operator, die via een dashboard de meest
uiteenlopende taken aan boord in
gang kan zetten’, vertelt een bevlogen
Desiré Savelkoul.

Met zijn bedrijf werkt hij graag mee
aan innovaties is de binnenvaart. ‘We
doen nu mee aan een onderzoek rond
autonoom varen; denk aan een soort
automatische piloot voor het varen op
doorgaande trajecten als kanalen. Complex, maar uitdagend.’
Desiré Savelkoul stond aan de wieg van
de digitale revolutie aan boord, zo’n 25
jaar geleden. Hij kent als schipperskind
en beroepshalve de binnenvaartwereld.
Na de LTS deed hij de Rijn-Binnenvaartschool in Rotterdam en op zijn 23e werd
hij kapitein op een containerschip. Hij
ging ook weer aan wal en werd ‘duwbakkenplanner’.
In 1996 startte hij zijn eigen onderneming. Desiré Savelkoul: ‘Telecom bood
nieuwe, draadloze mogelijkheden. Spe-
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Desiré Savelkoul van Autena Marine.
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cifieke ICT-kennis had ik niet, maar als
oud-schipper wist ik waar behoefte
aan was’ Vanuit zijn garage begon de
ondernemer samen met een monteur,
met het leveren, installeren en onderhouden van computers aan boord.
‘Schippers gingen mailen, er kwamen
elektronische kaarten. Mobiele telefoons. Een nieuwe wereld.’
Nichemarkt
Het bedrijf Autena Marine levert inmiddels een totaalpakket aan ICT-oplossingen en navigatiesystemen voor
de binnenvaart in Europa, een deel
van Zuid-Amerika en sinds kort ook in
Zweden. ‘Dat klinkt imposant, maar
de binnenvaart is en blijft een nichemarkt. We kunnen de markt goed
bedienen met onze ploeg van negen
mensen.’
Dankzij de ICT-programma’s van
Autena Marine kan een schipper van
zijn dashboard aflezen waar welke
container staat, wat erin zit en of de
lading in balans is. ‘Het is een soort
Track and Trace-systeem.’
Ook de navigatie is gedigitaliseerd
en deels geautomatiseerd. Desiré Savelkoul: ‘De schipper kan permanent
zijn eigen positie op de vaarweg zien
en die van collega’s. En ook de diepte
van de vaargeul en de ligging van zijn
schip ten opzichte van de ondergrond
kan hij op elk moment ‘zien’ via door
ons ontworpen ICT- en navigatiesystemen.’
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Werken én een ICT-opleiding volgen
De opleiding IT Systems & Devices aan het
ROC Nijmegen kent al een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) met de uitstroomvarianten, allround en expert. Daar is nu de
Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) aan
toegevoegd, waarbij je werkt bij een bedrijf
en een dag in de week de opleiding volgt.
Een studie in ICT biedt grote kans op het
vinden een baan. Een baan waarin je nog veel
kunt leren. Boy Peters is docent ICT en opleidingscoördinator bij het roc in Nijmegen. ‘Wie
de richting ‘Allround’ volgt, leert voor een functie in de dienstverlenende ICT. Je helpt mensen
met het oplossen van computerproblemen.
Om dat te kunnen, moet je de achterliggende
techniek begrijpen; dus hoe werken systemen,
servers of programma’s. Hartstikke interessant.

Wilt u aandacht voor uw tech initiatief?
mail de redactie!
colofon
Projectmanagement:
Alex Dorgelo
Online communicatie:
Linda van Schuijlenborgh
Teksten:	
Francien van Zetten, Ceciel Bremer,
Floortje Dekkers en Huub Luijten
Redactie:
info@techgelderland.nl

Vacatureladder

Maurice Welling (links) en Boy Peters.
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Net als de uitstroomrichting ‘Expert’. Daarin
leer je ook over bijvoorbeeld scripting en security, veiligheid, echt een hot item.’
Maurice Welling is ook docent ICT op ROC
Nijmegen: ‘De praktijkervaring die je opdoet
via BBL is een pluspunt. Dat horen we van het
bedrijfsleven. Wat je als student leert, kun
je meteen gebruiken op je werkplek. Mooi
voor studenten vanuit het vmbo. Maar ook
voor mensen die zich willen omscholen. Ook
voor hen zijn deze BBL-opleidingen geschikt.
Studenten komen echt niet allemaal bij IT-bedrijven terecht. Het werkveld is breed: ICT’ers
werken bij grote en kleine organisaties, scholen, winkelketens. ICT is óveral.’
De portefeuille van bedrijven waarmee het roc
samenwerkt, groeit gestaag. Met twee IT-bedrijven bestaat inmiddels een vaste samenwerking voor stageplaatsen: The Rent Company in
Den Bosch en Redtail in Horssen. De opleiding
is continu in gesprek met bedrijven op zoek
naar geschikte stageplaatsen voor studenten.
Meiden, kom op!
Maurice Welling eindigt met een oproep aan
meiden op het vmbo en vrouwen in het bedrijfsleven: ‘We zien vooral veel jongens en
mannen, maar deze opleidingen zijn nét zo geschikt voor vrouwen. Het mooiste aan werken
in de ICT is dat je mensen echt helpt. Zonder
ICT ligt alles plat. Verder leer je wekelijks nieuwe dingen. Saai is het nooit!’
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‘ICT-oplossingen bedenken is ultra-creatief werk’
Wat Robin van den Bosch (38) fascineert zijn de eindeloze mogelijkheden, die ICT biedt aan bedrijven
en andere organisaties. Hij is de
succesvolle, jonge ondernemer, die
ICT en commercie moeiteloos combineert en (mede)eigenaar is van
diverse ICT-bedrijven, waaronder
Proud Nerds in Nijmegen.
Proud Nerds is de geuzennaam van
het fullservice ICT-bedrijf dat is gevestigd in de voormalige Splendorfabriek
aan de Sint Annastraat in Nijmegen.
Bij het bedrijf werken circa zeventig
ict’ers, van websiteontwikkelaars en
programmeurs tot creatieve geesten
die nieuwe ICT-toepassingen bedenken. ‘We maken websites, ontwikkelen
nieuwe apps en bouwen vele innovatieve webshops voor grote partijen en
overheden.’
Robin van den Bosch werkt graag aan
uitdagende klussen: ‘Vooral de beginfase van een project, als het gaat om
innovatieve ICT en creativiteit, vind ik
leuk.’ Het fascineert hem wat de, voor
de klant vaak verrassende, mogelijkheden met ICT kunnen betekenen voor
een organisatie.

Bankenwereld
Nijmegenaar Robin van den Bosch
volgde aan de economische faculteit
van de HAN de opleiding Financieel
Service Management (FSM). ‘Ik wilde de
bankenwereld in.’ Na zijn studie werkt hij
kort bij een bank. Op zijn 23ste begint
Robin van den Bosch voor zichzelf en
richt zich op de Duitse vastgoedmarkt,
net over de grens. ‘Met onze ICT-portaal zijn we de grootste geworden in
het grensgebied, die portefeuille heb ik

verkocht.’
Proud Nerds richt zich op het ontwikkelen van innovatieve ICT-oplossingen
voor de gezondheidszorg, overheden
en bedrijven. Het bedrijf is voort
durend op zoek naar ICT’ers die graag
uitdagend werk doen. Robin van den
Bosch: ‘Voor het CWZ hebben we een
speciale app bedacht. Artsen dragen
de app tijdens operaties om hun arm
en kunnen zo heel makkelijk extra
medische materialen bestellen.’

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.
MBO-niveau:
Applicatiespecialist, Radboud UMC
(Nijmegen)
Je analyseert problemen, bedenkt
oplossingen en realiseert deze zelf
en met anderen. Je bent bereid om af
en toe buiten kantoortijden werkzaamheden te verrichten. Iedere 2-3
maanden draai je een week lang
‘bereikbaarheidsdienst’.
www.radboudumc.nl/vacatures
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:
Junior Programmeur, Modderkolk
(Wijchen)
Sta jij er voor open een nieuwe programmeertaal te leren? Wil jij helpen
de zelfgebouwde applicatie verder te
ontwikkelen en te innoveren? Uitzoeken, ontwikkelen en programmeren
afwisselen? Kom dan het ICT team
van Modderkolk versterken!
www.werkenbijmodderkolk.nl
Teammanager ICT, Santé Partners
(Tiel)
Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren en implementeren van het
servicemanagement en het verder
automatiseren en innoveren van kritieke bedrijfssystemen en applicaties.
Je stuurt de Servicedesk ICT specialisten en applicatiebeheerders aan.
www.werkenbijsantepartners.nl

Robin van den Bosch in de hal van Proud Nerds. 
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