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INTERVIEW

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele 
vragen over zijn/haar passie voor techniek. Vandaag: 
Ruud Schuurman, innovatiemakelaar regio Arnhem-Nijmegen, 
RCT Gelderland. 

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Na het vwo ben ik Chemie gaan studeren in Utrecht. Ik vond 
veel dingen leuk en dit leek me een mooi vak. Na mijn promo-
tie ben ik onderzoek gaan doen. Daarna heb ik de overstap 
gemaakt naar het bedrijfsleven. Mijn eerste baan was bij een 
familiebedrijf dat handelde in zogeheten Gilson-robots. Dat 
zijn industriële robots, die bijvoorbeeld medicijnen testen. 
Daar werkte ik aan. Later heb ik vijf jaar bij een chemiefabriek 
van AkzoNobel gewerkt in Duitsland. Daarna ben ik naar het 
Leiden Bioscience Park gegaan, waar ik te maken kreeg met 
de kennisoverdracht van de universiteit naar het bedrijfsleven. 
Sinds 2018 ben ik innovatiemakelaar in de regio Arnhem-Nij-
megen. Het RCT brengt MKB-maakondernemers, die techni-
sche en technologie-innovaties ontwikkelen, in contact met 
elkaar en met onderwijs, onderzoek en overheden. Met als 
doel dat ze hun innovatie beter en sneller kunnen ontwikkelen 
en testen. Voor MKB’ers, die meer willen weten over kunstmati-
ge intelligentie heb ik bijvoorbeeld een event over AI, artificial 
Intelligence, georganiseerd met de Radboud Universiteit.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Dat tekort moeten onderwijs, ondernemers en overheden 
samen oplossen. In de regio Arnhem Nijmegen zijn techniek- en 
technologiebedrijven gevestigd die tot de absolute wereldtop 
behoren. Dat geldt trouwens ook voor andere Gelderse regio’s. 
Veel mensen weten niet dat je in de regio terecht kan voor een 
interessante baan.’ 

Waarom doet u mee met Tech Gelderland?
‘Het is belangrijk dat Tech Gelderland techniek en 
technologiebedrijven in de etalage zet. Zo zien mensen wat 
Gelderland te bieden heeft en welke kansen er zijn met een 
technische opleiding.’

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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Oriënteren op je toekomst? Dat kan via TMRRW
Twee ICT’ers met een maatschappe-
lijke missie. Designer Nick Wilderink 
en developer Mingoes Kukupes-
sy startten een jaar geleden met 
TMRRW (spreek uit: tomorrow), een 
platform waarmee ze potentieel ta-
lent 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 ont-
wikkelden 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 boven-
dien heel demotiverend. Je werkt een 
groot deel van je leven, dus laat het 
dan alsjeblieft werk zijn waar je ple-
zier en voldoening uit haalt.’
De twee gedreven ICT-ondernemers 

werken samen met een breed partner-
netwerk in het onderwijs, bedrijfsleven 
en bij de overheid. Ze brengen in sa-
menwerking met onder meer Koninklijke 
MetaalUnie en Sterk Techniekonder-
wijs (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 

snel van de grond komen. Inmiddels 
hebben de mannen een ‘ethisch’ ver-
dienmodel. Nick Wilderink: ‘We willen 
impact maken met veel content en een 
groot bereik. Als we subsidieafhanke-
lijk zijn, kunnen we onze schaal nooit 
ver genoeg vergroten. Daarom berei-
ken 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 werkzoe-
kenden en oriënterende mensen aan 
een plek.’

Met gamification maakt docent ‘saaie’ lesstof ‘gaaf’
Gamification in het onderwijs? Jelle 
Kabbes, oud-aardrijkskundeleraar, 
werkt sinds 2020 samen met de 
Finse game-ontwikkelaar Seppo, 
die docenten helpt hun lesstof te 
vertalen in een game. Zonder dat ze 
daarvoor hoeven te kunnen pro-
grammeren. ‘Leerlingen rennen als 
het ware achter hun lesdoelen aan.’

Als aardrijkskundeleraar in het 
voortgezet onderwijs zoekt Jelle 
Kabbes een innovatieve manier om 
zijn leerlingen bij de les te houden. 
Hij experimenteert met Google Maps, 
stuurt zijn leerlingen op pad en laat ze 
via hun mobiele telefoon opdrachten 

uitvoeren. Het enthousiasme waarmee 
zijn mavo-, havo- en vwo-leerlingen van 
het Rembrandt College in Veenendaal 
aan de slag gaan, zorgt ervoor dat Jelle 
Kabbes geïnteresseerd raakt in gami-
fication. Hij wil meer weten over het 
vertalen van lesstof in leerzame digitale 
spellen (games). 
De docent maakt tijdens een onder-
wijscongres In Helsinki, Finland, kennis 
met gameontwikkelaar Seppo. ‘Leer-
lingen zijn bereid fouten te maken en 
daarvan te leren. Dat is de essentie 
van gamen en dat gegeven gebruikt 
online platform Seppo. Deze vorm van 
gamification kunnen docenten in de 
klas gebruiken, maar ze kunnen er ook 

heel goed op afstand, digitaal, mee 
werken.’
‘Met Seppo kun je onderwijsgames 
maken zonder dat je hoeft te pro-
grammeren’, betoogt Jelle Kabbes. 
‘Daar hebben docenten ook helemaal 
geen tijd voor.’

21ste Eeuwse vaardigheden
Via het spelen van een educatieve 
game, leren scholieren diverse zoge-
heten 21ste Eeuwse vaardigheden, 
zoals kritisch denken, creatief denken, 
problemen oplossen en ICT-basisvaar-
digheden. ‘Met een goede educa-
tieve game, verander je de wereld 
om leerlingen heen in een leerzame 
gameboard’, verklaart Jelle Kabbes. 
‘Ze pakken vragen, foto- of video-op-
drachten snel op en vragen om meer. 
Voor je het weet rennen ze als het 
ware achter hun lesdoelen aan.’
De oud-docent uit Maurik in de Betu-
we is sinds 2020 actief als zelfstandig 
ondernemer met zijn bedrijf VerOnder-
wijzer en vertegenwoordiger van Sep-
po in Nederland. Hij geeft trainingen 
games maken aan docententeams 
van basisscholen en het voortgezet 
onderwijs. Hij traint ook mensen van 
bedrijven en overheden in gamificati-
on, van buurtcoaches tot ziekenhuis-
personeel en veiligheidsopleiders. 

Tech Gelderland laat zien hoe veel-
zijdig 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, een foto- of film-
productie of een reclamecampagne. 
Op mbo-niveau gaat het bijvoor-
beeld om vormgevers, audio-visuele 
specia listen en technici in licht en 
geluid. Op hbo-niveau komt het sa-
men in de opleiding Communication 
& Multi media Design. 

Sommigen starten een eigen onder-
neming, anderen gaan in loondienst. 
Dat kan bij een mediabureau zijn, 
maar dat hoeft niet. Hieronder een 
greep uit het aanbod, ter illustratie.

Performance Marketeer, Only for Men 
(Geldermalsen)
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit 
het opzetten, monitoren en verbe-
teren van advertentiecampagnes 
voor zoekmachines (Google Ads & 
Bing Ads) en social media (Facebook, 
Instagram & LinkedIn). Je analyseert, 
maakt rapportages en presenteert 
de resultaten van je inspanningen.

www.werkenbijonlyformen.nl

Marketeer, Vertaalbureau Bothof 
(Nijmegen)
Je spart met de vestigingsmanagers 
over marketingcampagnes, en helpt 
HR met een wervingsactie voor een 
nieuwe vacature. Je bewaakt de 
huisstijl, werkt samen met een gra-
fisch vormgever aan designs, beheert 
social media kanalen en coördineert 
drukwerk.

www.bothof.nl

Meer weten over de HAN-opleiding
Communication & Multimedia Design
(CMD)? Volg de studenten:

Dieuwertje Regeer 

Danell Veneman

Vacatureladder

techgelderland.nl/kiezen

Studenten CMD vloggen over hun studie
Hoe ontwerp je een huisstijl? Wat is de 
invloed van internetgebruik op de samenle-
ving? Deze vragen leer je zelf te beantwoor-
den tijdens de opleiding Communication & 
Multimedia Design aan de HAN. Studenten 
Dieuwertje Regeer (18) en Danell Veneman 
(18) vloggen over hun opleiding om zo ande-
re studenten te motiveren.

Video’s maken was altijd al een hobby van 
Dieuwertje Regeer. ‘Ik wilde wel een brede op-
leiding om mijn baankans te vergroten’, licht ze 
toe. Tijdens de havo bezocht ze de open dagen 
van de HAN, University of Applied Sciences en 
koos voor de opleiding Communication & Multi-
media Design (CMD). Ook havist Danell Vene-
man is geïnteresseerd in video: ‘Ik wilde een 
creatieve studie, iets met grafisch design, maar 
dan wel een studie waar ik nog alle kanten 

mee uit kan.’ Dieuwertje Regeer is tweedejaars 
student. Ze koos na het eerste jaar voor het 
profiel Experience Design, waarbij ze leert op-
lossingen te zoeken voor een probleem. Dit kan 
bijvoorbeeld een game of een escaperoom zijn. 
Studiegenoot Danell Veneman is net begonnen 
aan de studie. Hij kiest het profiel Interaction 
Design. ‘Daarin komt veel theorie aan bod, 
bijvoorbeeld over waarom je bepaalde keuzes 
maakt om de eindgebruiker te bereiken. Dat 
vind ik interessant.’

Vrij vloggen
Beide studenten zijn enthousiast over de veel-
zijdigheid van hun opleiding. Ze reageerden 
daarom allebei op een oproep aan eerste-
jaars- en tweedejaars studenten om te vloggen 
over hun leven op de HAN. Dieuwertje Regeer: 
‘Superleuk. We zijn heel vrij in wat we filmen.’ 
Danell Veneman: ‘Ik geef in mijn vlogs veel 
informatie die belangrijk is als je begint aan de 
opleiding. Hoe is een les opgebouwd? Hoe zien 
de boeken eruit? Dat soort dingen.’
De twee CMD-studenten laten in hun vlogs ook 
veel van hun persoonlijke leven zien. Als hun 
vlog klaar is, laten ze die voor publicatie eerst 
aan hun ouders zien. ‘Dan krijgen ze meteen 
een mooi beeld van waar ik zoal mee bezig 
ben’, lacht Danell Veneman.   
Bekijk de vlogs van Diewertje Regeer en Danell 
Veneman via de QR-code elders op deze pagi-
na.
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Mingoes Kukupessy (zittend) en Nick Wilderink.  foto Gerard Burgers

Danell Veneman. foto Gerard Burgers

Kiezen

Jelle Kabbes met controller van game-console. foto Raphaël Drent
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B302: de praktijk als leerschool
Bij Buro 302, kortweg B302, komen onder-
zoek, onderwijs en beroepspraktijk bijeen. 
HAN studenten van de Academie IT en Me-
diadesign werken er onder begeleiding van 
docenten samen aan opdrachten voor in- en 
externe opdrachtgevers. Het is een succes-
formule.

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 Minne-
sota 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 & Multi-
media 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 samen-
werken.’

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 pro-
ject af voor Veiligheids- en Gezondheidsregio 
Gelderland-Midden (VGGM). ‘We hebben een 
webapplicatie gerealiseerd waarmee 112-ge-
sprekken kunnen worden geanalyseerd’, vertelt 
Erik Brilleman. ‘In eerste instantie voor de meld-
kamer Arnhem-Nijmegen, maar de bedoeling is 
dit landelijk te implementeren.’       
Naast opdrachten werkt B302 aan eigen initia-
tieven, 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
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Docent Job Vogel en student Falk Beuzenberg.
 foto Gerard Burgers
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