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Maak je eigen profielpagina

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
Harald Wiggers
Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen
over zijn passie voor techniek. Vandaag: Harald Wiggers,
programmamanager Sterk Techniekonderwijs regio Arnhem/
De Regio als klaslokaal.
Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Ik ben de zoon van een fietsenmaker. Als jongen werkte ik bij
mijn vader. Ik mocht de spaken vastzetten met nippelsleutels,
mijn vader stelde ze precies af. Daarna heb ik de leraren
opleiding Geschiedenis en Duits gedaan. Mijn eerste baan
was docent aan het LHNO, de huishoudschool. Daarna
heb ik allerlei banen in het onderwijs gehad: van docent
tot en met rector van het Liemers College. Ik ben verknocht
aan het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs, het
vmbo. Daar zit veel techniek in. Sinds 2018 werk ik als
zelfstandige en begeleid ik onder meer schooldirecties bij de
onderwijstransitie. Het onderwijs is aan het veranderen van
organisatiegericht onderwijs naar het faciliteren van kinderen
bij het leren. Aandacht voor ICT is daarbij heel belangrijk.’
Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Jongeren moeten de kans krijgen zich zo breed mogelijk te
oriënteren op techniek, zodat ze kansen zien en een passende
vervolgopleiding kunnen kiezen. En het vmbo moet beter
aansluiten op het middelbaar beroepsonderwijs en andersom.
Dat doen we met De regio als klaslokaal samen met het
bedrijfsleven. We ontwikkelen technische keuzevakken,
waarbij vmbo-leerlingen bij bedrijven op de werkvloer leren.
Steeds meer ondernemers investeren in deze leerlingen, de
technici van de toekomst.’
Waarom doet u mee met Tech Gelderland?
‘Het is goed dat er een plek is waar alle initiatieven op het
gebied van onderwijs, techniek en technologie zichtbaar
worden. We werken allemaal aan het oplossen van de
grote vraag naar technici op de arbeidsmarkt. Dat is ons
gemeenschappelijke doel.’

Het Candea College afdeling mavo uit
Duiven en mbo-instelling Rijn IJssel Arnhem
werken samen bij diverse keuzevakken, zoals Maatwerk Programmeren. Kennismaken
met digitale technieken is voor leerlingen én
docenten belangrijk.
Samen met Tjeerd Dijkstra, docent bewegingsonderwijs bij Candea College, ontwierpen Pascal Wouters, docent en applicatieontwikkelaar
en IT-student Wesley Asselman van Rijn IJssel
het nieuwe keuzevak Maatwerk Programmeren.
Een ontdekkingstocht voor docent Tjeerd Dijkstra: ‘Tijdens mijn studie heao-bedrijfseconomie
heb ik kennisgemaakt met programmeren. De
bedoeling is dat ik op termijn deze lessen ga
geven.’
Pascal Wouters geeft al langer gastlessen. Op
basisscholen en middelbare scholen. Die verzorgt hij samen met Wesley Asselman, student
IT en in bezit van een lesbevoegdheid. Pascal
Wouters: ‘Ik vind het belangrijk dat leerlingen
die bij ons op Rijn IJssel aan een opleiding beginnen van tevoren een idee hebben waar die
opleiding over gaat.’
Samenwerking is ‘winst’
De samenwerking is ‘winst’ voor Rijn IJssel én
de mavo-leerlingen van het Candea College,
omdat de juiste ICT-kennis niet altijd in huis
is. Sinds enkele weken geven Pascal Wouters
en Wesley Asselman les aan leerlingen die de
keuzemodule Maatwerk Programmeren volgen.
Elke module duurt acht weken. ‘We leren hoe

Studenten maken winkelnavigatie slechtzienden

we met HTML/CCS een eigen profielpagina
kunnen maken op internet’, vertelt Kenan Bakic,
derdejaars mavo. Hij maakt graag potloodtekeningen, meestal portretten en is geïnteresseerd in grafische toepassingen. ‘Ik heb al een
ontwerp op papier gemaakt voor mijn profielpagina. Dat ga ik omzetten in een digitale
vorm. Ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien.’
Elke les begint met twintig minuten theorie,
daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag.
‘De module is gericht op samen ontdekken en
elkaar helpen’, benadrukt Pascal Wouters. Wesley Asselman begeleidt de leerlingen op hun
zoektocht. ‘Door de samenwerking met Pascal
en de opzet van lessen als deze, heb ik ontdekt
dat met de leerlingen werken mijn sterke kant
is. Hier krijg ik energie van.’
Wesley Asselman hoopt daarom van het verzorgen van lessen in digitale geletterdheid en
programmeren zijn werk te kunnen maken. Een
welkome toevoeging, want scholen zijn op zoek
naar docenten die IT-kennis in huis hebben.

Blinden en slechtzienden mijden
vaak de supermarkt, omdat ze de
zelfscankassa niet kunnen gebruiken. Is daar een oplossing voor? Met
deze uitdagende vraag kwam Albert
Heijn via de Stichting Accessibility
en het blindeninstituut Bartiméus
in het najaar van 2019 bij enkele
studenten van de HAN.

Tjeerd Dijkstra (links) en Pascal Wouters met leerling
Kenan Bakic.
foto Gerard Burgers

Gé Kusters.

Gé Custers, student Communication en Multimedia Design, is meteen
enthousiast. ‘Je gaat met je medestudenten bij elkaar zitten en analyseert
het probleem. Dan kom je erachter

dat niet alleen de zelfscankassa een
drempel vormt. Blinden en slechtzienden
vinden hun weg sowieso moeilijk in de
supermarkt.’
De studenten hebben op grond van
hun analyse twee dingen opgepakt:
als eerste een navigatiesysteem om in
de supermarkt alles beter te kunnen
vinden en als tweede een sprekende
weegschaal, die vertelt wat er op de
weegschaal ligt, hoeveel het weegt en
hoeveel dat kost.
Eric Velleman begeleidde de studenten
in het project. Hij is als strategisch adviseur verbonden aan zowel Bartiméus

foto Erik van ‘t Hullenaar

als aan de Stichting Accessibility. Voor
de HAN is Eric Velleman bezig met
de voorbereiding van een lectoraat
op het gebied van inclusief digitaal
ontwerp.
Roy Thierry, student HBO-ICT van de
Hogeschool Amsterdam, volgt een
minor aan de HAN en sluit aan bij het
project. ‘Je ontwikkelt een systeem
met een app, die leest waar je in de
winkel bent.’ Dat gebeurt met behulp
van grote, op de grond geplakte
QR-codes op de kruispunten in de
winkelpaden.
Het leereffect voor de studenten
tijdens het project is groot. Gé Custers:
‘Je moet de QR-code vanaf je heup
kunnen scannen met je smartphone.
Dat betekent dat de stickers niet te
groot, maar ook niet te klein mogen
zijn.’ Op de groenteafdeling ligt er een
QR-code in de vorm van een appel, bij
het brood ligt een boterham, enzovoorts, enzovoorts.
De beide vindingen zijn getest in een
proefopstelling bij Bartiméus. Acht
cliënten van de instelling hebben naar
tevredenheid getest of de oplossingen
van de studenten goed werken. Het
wachten is nu op de toepassing in de
praktijk: de eerste supermarkt die er
ook in het echt mee gaat werken.
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B302: de praktijk als leerschool
Bij Buro 302, kortweg B302, komen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk bijeen.
HAN studenten van de Academie IT en Mediadesign werken er onder begeleiding van
docenten samen aan opdrachten voor in- en
externe opdrachtgevers. Het is een succesformule.
B302 werd in 2005 opgericht door Job Vogel,
bevlogen hoofddocent Mediadesign aan de
HAN. ‘Studenten halen het beste uit zichzelf
door ze in een veilige omgeving en vroeg in de
opleiding te laten kennismaken met de ‘echte
wereld’ in hun vak.’
B302 is, met een vestiging binnen de Minnesota State University, uitgegroeid tot een
bedrijfsmatig, internationaal en zelfstandig
mediabureau. Wie toegelaten wil worden moet
solliciteren, waarbij de motivatie om jezelf te
ontwikkelen zwaar meeweegt. Falk Beuzenberg, student Communication & Multimedia

colofon
Job Vogel en Falk Beuzenberg. foto Gerard Burgers

Design werkt naast zijn studie bij B302: ‘Het
aantal uren per week varieert van drie tot twintig, afhankelijk van de projecten.’
Het aantal plaatsen is beperkt. ‘Een student
werkt maximaal 2,5 jaar voor B302’, vertelt Erik
Brilleman, student HBO-ICT. Job Vogel: ‘We
werken in teams van vijf à zes mensen. We hebben vijf hometeams, variërend van Design en
Development tot aan Audiovideo, IT Security en
Business, die onderling intensief samenwerken.’
112 Meldkamersysteem
B302 werkt voor externe opdrachtgevers. Een
willekeurige greep: een ‘kasboek’-applicatie
voor zorgorganisatie Pluryn, die mensen met
een beperking leert omgaan met geld, en het
maken van animaties voor zorgorganisatie
Ambiq. Onlangs rondde B302 een groot project af voor Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland-Midden (VGGM). ‘We hebben een
webapplicatie gerealiseerd waarmee 112-gesprekken kunnen worden geanalyseerd’, vertelt
Erik Brilleman. ‘In eerste instantie voor de meldkamer Arnhem-Nijmegen, maar de bedoeling is
dit landelijk te implementeren.’
Naast opdrachten werkt B302 aan eigen initiatieven, zoals Peter Poo voor de Dutch Creativity
Awards. Falk Beuzenberg: ‘Een beetje op het
randje, maar we hebben een app gemaakt met
indicatoren om je ontlasting te beoordelen en
zo je gezondheid te checken.’
Interesse? Kijk op: www.b302.nl

techgelderland.nl/werken

Oriënteren op je toekomst? Dat kan via TMRRW
Twee ICT’ers met een maatschappelijke missie. Designer Nick Wilderink
en developer Mingoes Kukupessy startten een jaar geleden met
TMRRW (spreek uit: tomorrow), een
platform waarmee ze potentieel talent en werkgevers beter met elkaar
willen verbinden.
Het maatschappelijke aan de missie
van beide heren is de wil om mensen
sneller en beter op hun plek te laten
belanden. Zodat ze hun studie of werk
met plezier doen. Werkgevers, op hun
beurt, vinden de talenten waar zij
om zitten te springen in het huidige
krappe arbeidsaanbod. Daarvoor ontwikkelden Nick Wilderink en Mingoes
Kukupessy de TMRRW-app. Die maakt
studies en beroepen zichtbaar en laat
binnenkort ook zien welke studies
toegang bieden tot welke banen.
Daarnaast helpt TMRRW met het
in beeld brengen van openstaande
vacatures bij werkgevers. ‘Een op de
drie studenten haakt in het eerste jaar
af, omdat hun beeld van de opleiding
niet klopt’, legt Nick Wilderink uit. ‘Dat
kost een hoop geld en werkt bovendien heel demotiverend. Je werkt een
groot deel van je leven, dus laat het
dan alsjeblieft werk zijn waar je plezier en voldoening uit haalt.’
De twee gedreven ICT-ondernemers

werken samen met een breed partnernetwerk in het onderwijs, bedrijfsleven
en bij de overheid. Ze brengen in samenwerking met onder meer Koninklijke
MetaalUnie en Sterk Techniekonderwijs (STO) de technieksector in beeld.
Mingoes Kukupessy: ‘We maken content
over zowel beroepen als studies. In
realistische, korte video’s bieden we
een kijkje in de keuken van bedrijven en
verfilmen we vacatures.’
Startinjectie
Dankzij een eenmalige subsidie van
de gemeente Arnhem kon TMRRW zo

Tech Gelderland laat zien hoe veelzijdig techniek is, en dat technologie
overal is. Vandaag zoomen we in
op tech-domein Digitaal, Media en
Entertainment. Dit is de creatieve
wereld van mediadesign: alles over
het ontwikkelen van een app, een
website, een game, en foto- of filmproductie of een reclamecampagne.
Op mbo-niveau gaat het bijvoorbeeld om vormgevers, audio-visuele
specialisten en technici in licht en
geluid. Op hbo-niveau komt het samen in de opleiding Communication
& Multimedia Design.
Sommigen starten een eigen onderneming, anderen gaan in loondienst.
Dat kan bij een mediabureau zijn,
maar dat hoeft niet. Hieronder een
greep uit het aanbod, ter illustratie.

Vormgever,
Makro (Duiven)
Kun je werken met Photoshop, InDesign, en Illustrator? Heb je basiskennis van HTML/CSS? Ervaring
met drukwerk? Goed in plannen en
organiseren? En een hbo-diploma
multimediadesign op zak? Bij de
Makro word je verantwoordelijk voor
het ontwikkelen van salestools, het
maken van briefings voor fotografie
en het verzorgen van de grafische
vormgeving van brochures, video’s,
e-mails, etc.
www.werkenbijmakro.nl
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Wilt u aandacht voor uw tech initiatief?
mail de redactie!
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Vacatureladder

snel van de grond komen. Inmiddels
hebben de mannen een ‘ethisch’ verdienmodel. Nick Wilderink: ‘We willen
impact maken met veel content en een
groot bereik. Als we subsidieafhankelijk zijn, kunnen we onze schaal nooit
ver genoeg vergroten. Daarom bereiken we ons maatschappelijke doel via
een commerciële weg: het verfilmen
van vacatures. Van elke vacature die
we verfilmen, maken we ook video’s
voor de app. Zo kunnen werkgevers
zich profileren en helpen we werkzoekenden en oriënterende mensen aan
een plek.’

Multimedia vormgever,
Prins Petfoods (Veenendaal)
In deze functie maak je onderdeel
uit van het marketing- & salesteam,
dat bestaat uit 24 collega’s. Bij
Prins wordt zo veel mogelijk in eigen
huis gedaan. Prins Petfoods is een
Nederlandse producent van voeding
voor honden en katten. Jouw bijdrage is het ontwerpen en maken van
o.a. advertenties, brochures, folders,
posters, en lesmateriaal. Ook verzorg
je de vormgeving van video’s en
e-learnings.
www.prinspetfoods.nl

Audiovisual Producer,
Giesbers Group (Velp)
Heb je ervaring als videoproducent,
een passie voor motion design, 3D,
AR, en VR, en heb je een bijpassende
mbo- of hbo-opleiding met succes
afgerond? Solliciteer dan bij familiebedrijf Giesbers. Dit mediabureau,
gespecialiseerd in retail communicatie, maakt opvallende communicatie
voor kleine en grote merken. Van
tv-commercials tot Instagram AR filters. En van digitale folders tot online
campagnes met influencers.
www.werkenbijgiesbers.nl

Mingoes Kukupessy (zittend) en Nick Wilderink. 
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