
Tech Ambassadeur 
Stijn Hoppenbrouwers

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn passie voor techniek. Vandaag: Stijn Hoppenbrou-
wers, lector Model-based Information Systems, Academie IT & 
Mediadesign van de HAN, University of Applied Sciences 

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Als jongetje maakte ik met m’n oudere broer van LEGO een 
kabelbaan door de tuin. Mijn broer was een echte bèta-nerd, 
ik een alpha-nerd. Mij interesseren de verbindingen: wat kun je 
met taal en communicatie binnen techniek en ICT. Tijdens mijn 
studie Engelse taal- en letterkunde heb ik me gespecialiseerd 
in grammatica. Informatie analyseren is ook iets heel taligs. 
Databases zijn informatiesystemen, data zijn korte zinnetjes. 
Aan de Universiteit van Tilburg heb ik data en processen 
gemodelleerd op basis van grammaticale kennis. Data science 
gaat vooral over het werken met, hanteren van en beheers-
baar houden van enorme hoeveelheden gegevens.’ 

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Mensen met kennis van data sciences zijn veelgevraagd. Het 
is veel breder dan ICT, het gaat om goed nadenken en analy-
seren. Bij data science stromen ook veel meer vrouwen in dan 
bij klassieke informatica. Data science is als het ontsluiten van 
ingeblikte kennis. Het is een vorm van verdieping in je eigen 
vakgebied: als je data goed voor elkaar hebt, kun je bijvoor-
beeld een proces optimaliseren. Als lector werk je aan praktijk-
gerichte projecten.
Samen met onderzoekers fysiotherapie hebben we bijvoor-
beeld een algoritme bedacht, waarmee je kunt voorspellen of 
de lage rugpijn van een patiënt chronisch wordt of niet.’ 

Waarom steunt u Tech Gelderland?
‘Interesse voor techniek en technologie begint bij het enthou-
siasme van jonge mensen. Het is heel belangrijk dat kinderen 
al in een vroeg stadium zien hoe cool en creatief techniek is en 
wat je ermee kunt doen. Tech Gelderland laat dat zien.’

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 ons: info@techgelderland.nl

Projectmanagement: Alex Dorgelo
Online communicatie: Laura de Vries 
Teksten:  Francien van Zetten,  

Floortje Dekkers, Frank Thooft techgelderland.nl/werken

Serious game helpt bij onderwijs op maat
Anne-Marieke van Loon is Associate 
lector Leren met ICT aan de HAN en 
werkzaam bij het iXperium/Centre of 
Expertise Leren met ICT. Ze ijvert voor 
de inzet van ICT om zo op maat ge-
sneden onderwijs voor alle leerlingen 
te creëren. De serious game iXpeditie 
Maatwerk helpt onderwijsprofessio-
nals bij het integreren van ICT in hun 
onderwijsprogramma.

De serious game iXpeditie Maatwerk 
is een simulatie van de onderwijsprak-
tijk. Het is een teamspel, waarbij een 
schoolteam oplossingen bedenkt voor 
hulpvragen van virtuele leerlingen. Het 
betreft een hybride spel; een combi-
natie van een digitale spelomgeving 
en face to face-elementen. 
‘Deze game is ontstaan in 
samenwerking met leer-
krachten van partner-
scholen, docenten van 
HAN Pabo en Acade-
mie IT en Mediadesign 
(AIM) en onderzoekers 
van het iXperium’, vertelt 
Anne-Marieke van Loon. 
‘Daarbij gingen we uit 
van de vraag: ‘Hoe kun je 

maatwerk leveren aan leerlingen?’
In het spel verplaatsen spelers zich in 
een fictieve schoolsituatie. Ieder met 
een verschillende rol, als schoolleider, 
leraar, intern begeleider of ouder. Er zijn 
drie rondes, elke ronde met een nieuwe 
casus. In de derde ronde legt de game 
een link met de realiteit van de eigen 
school. Aan het eind stemt het school-
team voor de winnende oplossing. 
Daarna gaat het team met de spelleider 
aan de slag met de vertaling van die 
oplossing naar de onderwijspraktijk.

Bewustwording
De game bestaat zo’n twee jaar. ‘Na 
de eerste praktijkgerichte onderzoe-
ken blijkt dat de game zorgt voor meer 
bewustwording bij docenten van de 
samenhang tussen gepersonaliseerd 
leren en ICT’, vertelt Anne-Marieke van 
Loon. ‘Er is veel behoefte aan verdere 
professionalisering op dit gebied. Als 
follow-up activiteit kunnen leraren een 
mediamentor van het iXperium/CeO 
om advies vragen over de verschil-
lende toepassingen van ICT in hun 
dagelijkse praktijk.’
De effectiviteit van ICT bij geperso-
naliseerd leren staat of valt met de 
manier waarop een school digitale 

middelen inzet. Anne-Marie-
ke van Loon: ‘Deze game, 
bijvoorbeeld, is nadruk-
kelijk van belang voor 
scholen aan het begin 
van een ontwikkeltraject. 

Om de koers te helpen 
bepalen en de ambitie 
op ICT-gebied duidelijk te 
maken.’

Meer weten? 
www.ixperium.nl

techgelderland.nl/ontdekken

techgelderland.nl/ontdekken

techgelderland.nl/werken

TechnoDiscovery: online technieklessen
Leer- en ontdekcentrum TechnoDiscovery 
in Ede bedacht in de coronatijd live online 
technieklessen met techniekcoach Wessel. En 
met filmpjes bij lokale bedrijven. Leerlingen en 
docenten reageerden enthousiast, dus komen 
live online lessen met nieuwe onderwerpen.

3D-tekenen en -ontwerpen is het eerste onder-
werp waarover TechnoDiscovery drie live-on-
line lessen heeft gemaakt. Scholieren worden 
door techniekcoach Wessel Smits een uur lang 
meegenomen in de techniek van het moderne 
bouwen. Ze leren tekenen en ontwerpen met 
een professioneel 3D-tekenprogramma. 

‘We zijn vorig jaar begonnen met een try-out 
met twee basisscholen en dertig leerlingen. In 
de tweede ronde deden er vier of vijf basis-
scholen mee en 128 kinderen. Het liep als een 
speer’, vertelt Hans Krijgsman, projectleider 
TechnoDiscovery. Het leer- en ontdekcentrum 
is er voor alle kinderen van de basisschool, 
maar richt zich met de online technieklessen op 
leerlingen van basisscholen (groep 6, 7 en 8) en 
op scholieren in de eerste twee leerjaren van 
het voortgezet onderwijs. 

Digitaal, interactief en leerzaam
Techniekcoach Wessel Smits presenteert de 
lessen vanuit een studio en heeft rechtstreeks 
contact met alle leerlingen. ‘Het is geweldig 
om hun reacties te zien: dit is digitaal onder-
wijs, heel interactief en leerzaam.’ 
De leerlingen van groep 8B van basisschool 

Phanta Rhei reageerden enthousiast op de 
online technieklessen, net als hun leerkracht 
Suzanne de Kort. ‘De lessen zitten heel ge-
structureerd in elkaar. En Wessel reageert heel 
goed op de chatberichten van de kinderen. 
Dit is kennis, die ik niet kan aanbieden, zoals 
TechnoDiscovery dat doet.’
Via Klokhuis-achtige filmpjes zien leerlingen 
hoe bijvoorbeeld 3D-tekenen in de praktijk 
wordt gebruikt. Wessel Smit bezocht onder 
meer 3D-architect Cor Tiemens van Firm Studio, 
bouwbedrijf Kreeft en betonbedrijf Bruil, dat 
3D-printers voor beton heeft. Hans Krijgsman: 
‘Zo zien kinderen welke beroepen er in de 
techniek zijn.’ 
De online technieklessen worden nu aan alle 
basisscholen in Ede en omgeving aangeboden. 
En een tweede serie lessen over automati-
seren, robotiseren en programmeren is bijna 
klaar.

Eindeloos veilig oefenen op intake
Toen Astrid Timman, docent Vaktherapie aan 
de HAN, de Tamagotchi voor Geert Wilders in 
een uitzending van Arjan Lubach zag, dacht ze 
meteen: zoiets wil ik ook voor mijn studenten 
Zorg & Welzijn. Wat is er mooier dan een virtu-
ele assistent, die hen helpt met het oefenen op 
een intakegesprek met cliënten?

Astrid Timman stapte naar het iXperium 
Health, dat zich toelegt op het implemente-
ren van meer technologie in het onderwijs 
en de praktijk. Zo kwam ze in contact met de 
Nijmeegse Simulation Crew, ontwerpers van 
serieuze games en VR-simulaties. Met de input 
van Astrid Timman en acht collega’s van ver-
schillende opleidingen (zorg en welzijn) is een 
prototype gemaakt. Daarin zijn de zeven stap-
pen om een succesvol intakegesprek te voeren 
geprogrammeerd, net als de gesprekstechnie-
ken, luisteren, samenvatten en doorvragen.

Dat was in het najaar van 2019. Inmiddels 
draait virtuele cliënt Max op volle toeren. 
Studenten van de studierichting ICT van de 
HAN hebben Max in een tweede ontwerpron-
de uitgebreid met een dashboard, waarop 
de spelers scores van meerdere speelrondes 
kunnen zien. 

Achthonderd studenten
‘Al meer dan achthonderd studenten hebben 
met Max geoefend. Sommigen oefenen zelfs 
vaak uit zichzelf’, zegt Astrid Timman. ‘In een 
pilot krijgen studenten een VR-bril mee naar 
huis om te oefenen.’
Max is met alle input van docenten zó gepro-
grammeerd dat elke stap in de intake wordt 
gemonitord en van feedback wordt voorzien. 
‘Bijvoorbeeld: stel je de juiste vragen om ie-
mand op zijn gemak te stellen, kijk je voldoen-
de je cliënt aan. Maar ook: luister je goed, vat 
je samen en vraag je door. Kortom: doe je een 
oprecht goede en effectieve intake.’
Het probleem bij de traditionele rollenspelen 
in de klas is vaak dat de ingehuurde acteurs 
niet altijd op dezelfde manier reageren op de 
student. Zo was het leereffect niet altijd opti-
maal. Astrid Timman: ‘Er was geen eenduidige 
benadering. Met Max is die er wel.’
Met de ervaringen opgedaan met Max zijn sa-
men met de Radboud Universiteit drie nieuwe 
virtuele cliënten gemaakt, waarmee studen-
ten motiverende gesprekstechnieken kunnen 
oefenen.

Werken

Werken

Ontdekken Ontdekken

‘Denken’ als een computer op de basisschool
Hoe leer je ‘denken’ als een compu-
ter? Computational Thinking is de 
Engelse term voor het logisch ordenen 
van vraagstukken en het in stukjes 
knippen van een probleem. Bedrijven 
hebben werknemers met deze 21ste 
eeuwse vaardigheid nodig. ‘Daarom 
ondersteunen we leerkrachten met het 
ontwikkelen van opdrachten voor hun 
leerlingen’, zegt Jan Paul Kimmel van 
chipfabrikant NXP.

Iedereen werkt met computers. Of je 
nu vrachtwagenchauffeur, verpleeg-
kundige of elektromonteur bent, je 
krijgt steeds meer te maken met Infor-
matie- en Communicatie Technologie, 
ICT. Bij chipfabrikant NXP in Nijmegen 
maken ze elektronische chips voor 

computers, maar ook voor auto’s en veel 
andere apparaten. ‘Digitale vaardig-
heid, zoals Computational Thinking, is 
heel belangrijk’, constateert Jan Paul 
Kimmel van NXP.
Vandaar dat het bedrijf ruim drie jaar 
geleden samenwerking zocht met basis-
scholen in de regio’s Rijk van Nijmegen 
en Maas en Waal, Junior Technovium 
en andere samenwerkende Techniek-
lokalen in de regio. ‘We merkten dat 
leerkrachten vaak moeite hebben met 
technologie’ vertelt Jan Paul Kimmel. 
‘Daarom richten we ons op hen om het 
lesgeven in Computational Thinking te 
bevorderen.’

PRiCT-project
Op initiatief van NXP en met subsidie 

van de provincie Gelderland ging het 
PRiCT-project van start: Professional 
Repertoire in Computational Thinking. 
Met als doel opdrachten te ontwikke-
len, waarmee kinderen uit groep 7/8 
van de basisschool en de eerste twee 
klassen van het voortgezet onderwijs 
Computational Thinking kunnen ont-
dekken en oefenen.
‘Junior Technovium heeft de leerkrach-
ten met praktische workshops kennis 
laten maken met het begrip Compu-
tational Thinking’, vertelt Marloes van 
Haren van Junior Technovium. ‘Docen-
ten van Fontys en de HAN begeleiden 
de leerkrachten nu bij het ontwikkelen 
van lesmateriaal.’ 

Boekje met opdrachten
Janneke Weijers geeft les aan groep 
7/8 van de Heilig Hartschool in Her-
nen en deed mee aan het PRiCT-pro-
ject. ‘Het waren doelgerichte bijeen-
komsten met een eindproduct: een 
boekje met vijf opdrachten, die ook op 
www.maakhetmetcode.nl staan.’
Vrijwilligers werkzaam bij NXP vormen 
een helpdesk voor de docenten. ‘De 
grootste winst is dat we meer samen-
werken met het onderwijs, met de 
leerkrachten in the lead’, zegt Jan Paul 
Kimmel. Hij wil meer bedrijven bij het 
onderwijs betrekken, zodat de vraag-
baak voor leerkrachten blijft bestaan 
en wordt uitgebreid. Deze samenwer-
king kan wellicht ook in andere regio’s 
toegepast worden.Computational Thinking is een 21e-eeuwse vaardigheid. foto Junior Technovium

Virtuele assistent Max. beeld: Simulation Crew

Live online techniekles in de klas.  
 foto: TechnoDiscovery
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Innovatie als 
 sleutel tot succes
De eerste verkiezing van de ‘Inno-
vatiefste student van Nederland’ 
afgelopen week in de Arnhemse 
Eusebiuskerk was een belevenis 
waar je energie van krijgt. Jardo 
Stammeshaus van de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam is met zijn 
Liion Power’s Battery Life Extender 
uitgeroepen tot winnaar. Samen 
met studiegenoot en vriend Tobias 
Slieker heeft hij een klein apparaat 
ontwikkeld, waarmee je de accu 
van je telefoon, iPad of e-bike op 
een meer duurzame manier op-
laadt. De techniek verlengt de le-
vensduur van batterijen aanzienlijk.

Het zijn dit soort innovaties en 
vlotte sustainable entrepreneurs 
als Jardo en Tobias die we nodig 
hebben. Er is hoop, want technisch 
vakmanschap wordt weer gewaar-
deerd en gestimuleerd. Technieklo-
kalen schieten als paddenstoelen 
uit de grond. ICT wordt versneld 
onderdeel gemaakt van het curri-
culum op scholen. Studenten van 
mbo, hbo en universiteit werken 
steeds vaker samen. Op bedrijven-
terreinen, multidisciplinair en aan 
uitdagende projecten. En wist u dat 
er steeds meer bij- en omscholings-
trajecten zijn? Verbindingscoaches 
helpen u graag. Google maar eens 
naar ‘Gelders Vakmanschap’. Of 
type in ‘Operational Network Pro-
gram’ – voor havisten die liever on 
the job leren. Meteen een contract, 
salaris en gratis scholing.

Gratis boek Bill Gates
Technische innova-
ties zijn nodig om 
de energietransitie 
te versnellen en de 
klimaatcrisis het 
hoofd te bieden. 
Dus onderzoek of 
een toekomst in de 
techniek iets voor 
uw kinderen of 
uzelf is. De eerste 
tien lezers, die een mail sturen naar 
info@techgelderland.nl ontvan-
gen gratis het boek ‘Hoe we een 
klimaatramp kunnen vermijden’ van 
Bill Gates. Hij legt glashelder uit 
wat het klimaatprobleem inhoudt, 
wat we er als mens aan kunnen 
doen om de aarde leefbaar te 
houden en welke rol technologie 
daarbij speelt. Innovatie als de 
sleutel tot succes.

Alex Dorgelo
Tech Gelderland
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