
Tech Ambassadeur 
Jeroen van Kempen

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn passie voor techniek. Vandaag: Jeroen van Kempen, 
teammanager opleidingen Mediavormgeving en Creative 
Technologie aan het Technovium van ROC Nijmegen.

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Vanaf mijn vijfde jaar raakte ik gefascineerd door apparaten, 
brommers, auto’s, alles met techniek. Alles dat kapot was, 
haalde ik uit elkaar om te kijken of het weer te maken was. 
Deze fascinatie voor techniek heeft zich vertaald in opleidingen 
als Technische Informatica op de mts en later ICT, Manage-
ment en Security aan het hbo. Techniek en onderwijs zijn een 
perfecte match voor mij: mijn passie voor techniek breng ik over 
op verschillende groepen studenten. ICT’ers zijn steeds meer 
dienstverlenend geworden. Nu beweegt ICT zich meer richting 
beveiliging. Als samenleving lopen we steeds vaker het risico 
dat cybercriminelen de boel op slot zetten. Bedrijven en overhe-
den hebben grote IT-afdelingen nodig om dat te voorkomen.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘De vraag naar goed opgeleide technici speelt al geruime tijd. 
Door studenten van Mediavormgeving- en andere opleidingen 
meer samen te laten werken, versterk je de opleidingen en sluit 
het onderwijs meer aan op de vraag uit het bedrijfsleven. Dat 
is belangrijk. Met inzet van steeds meer communicatiemidde-
len, tijdens offline en online Open Dagen en grotere aanwezig-
heid op social media laten we zien dat een techniekopleiding 
interessante beroepsperspectieven biedt. In het Talentlab 
pakken studenten opdrachten van bedrijven op. Een concreet 
voorbeeld is de samenwerking tussen studenten Mediavorm-
geving met studenten Software Developers, die gezamenlijk 
escape rooms ontwikkelen.’

Waarom steunt u Tech Gelderland?
‘Tech Gelderland en ROC Nijmegen met Technovium en Junior 
Technovium creëren beide een podium voor alles wat er in 
de techniek gebeurt. We delen de doelstelling om mensen te 
enthousiasmeren voor techniek en technologie en versterken 
elkaar.’

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,  

en  Frank Thooft

‘Met licht creëer je sfeer bij een optreden’
Mathijs Wiggers is tweedejaars 
student aan de opleiding Podium- en 
Evenemententechnicus van het Tech-
nova College in Ede. Hij specialiseert 
zich in lichttechniek. Samen met klas-
genoten werkt Mathijs Wiggers mee 
aan het project Radiozender Student 
FM. ‘Als zij muziek draaien, maak ik 
daar live een lichtshow bij.’

Na de vmbo-opleiding Mediavormge-
ving en ICT aan het Compaan College 
in zijn woonplaats Zutphen koos Ma-
thijs Wiggers voor de mbo-opleiding 
Podium- en Evenemententechnicus 
aan het Technova College in Ede. ‘Ik 

vind het vooral leuk als je mensen kunt 
entertainen. Als er een band op het 
podium staat, maak jij het plaatje com-
pleet met licht en geluid.’
Mathijs Wiggers is opgegroeid met 
techniek om zich heen: zijn vader 
heeft een bedrijf dat licht-, geluid- en 
beeldapparatuur verhuurt. Het bezoek 
aan de Open Dag van het Technova 
College sprak Mathijs Wiggers aan. Het 
nieuwe gebouw met theorie en praktijk 
van alle technische opleidingen onder 
één dak, vindt hij heel praktisch. ‘En ze 
hebben hier up-to-date-apparatuur.’
Het eerste jaar heeft Mathijs Wiggers 
veel geleerd van lichttechniek, geluid-

stechniek en beeldtechniek. In het 
tweede en derde jaar verdiepen 
studenten zich verder in deze materie. 
‘We krijgen nu les in kleurenleer. Heel 
interessant: je leert wat het effect van 
kleuren is, welke emotie daar aan-
hangt. In de praktijklessen leer je hoe 
je dat toepast.’

Radiozender Student FM
De 23 tweedejaars Podium- en Evene-
mententechnicus hebben samen met 
docent Audiotechniek Arie Visser de 
internetradiozender Student FM op-
gezet. ‘De studenten verzorgen zelf de 
techniek, de jingles, alles wat nodig is 
voor een uitzending. Het is ontzettend 
leuk en leerzaam.’
De radiostudio is te vinden in de 
school, maar is ook mobiel. De stu-
denten verzorgen ook op locatie een 
uitzending. Mathijs Wiggers: ‘Elke 
tweede donderdag van de maand 
maken we een live-uitzending met 
informatie over school en muziek. Bij 
de muzieknummers maak ik live een 
lichtshow.’
Lichttechniek fascineert de tweede-
jaars techniekstudent. ‘Er is heel veel 
mogelijk met moving heads, dat zijn 
bewegende lampen, ledpars en kleur.’ 
Na zijn opleiding wil Matthijs Wiggers 
graag aan het werk als lichttechnicus. Mathijs Wiggers (groen shirt), Thomas Moore (rechts) en Ivar Stipman (links) in de radio-

studio. Foto: Gerard Burgers
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Van DJ Icicle naar 3d-animator
Jeroen Snik, oftewel DJ Icicle, uit Nijmegen 
heeft een carrièreswitch gemaakt: hij is nu 
3D-animator bij film- en animatiestudio 
 REDRUM in Ede. In coronajaar 2020 volgde hij 
de deeltijdopleiding Animation bij Reducations, 
het opleidingsbedrijf van REDRUM. ‘3D-anima-
ties fascineren me.’

3D-animatie blijkt de perfecte combinatie 
tussen technisch tekenen, creativiteit en muziek 
voor Jeroen Snik (35). Hij raakte in animaties 
geïnteresseerd als dj: ‘In de muziek wordt veel 
met video en animaties gewerkt.’
Jeroen Snik, alias DJ Icicle, vloog ruim tien jaar 
de wereld over voor optredens. ‘Corona heeft 
me het zetje gegeven, dat ik nodig had om se-
rieus met mijn toekomst aan de slag te gaan’, 

constateert de Nijmegenaar. ‘Muziek maken, 
vind ik geweldig, maar elk weekend optreden 
en het vele reizen, daar ben ik op uitgekeken.’
De opleiding Animation bij Reducations sprak 
Jeroen Snik aan: ‘Er is aandacht voor de basics 
tot en met het opleveren van werk.’ De oplei-
ding bestaat uit 24 dagen, elke week een dag, 
met les in de studio in Ede of online. Onderwer-
pen die aan de orde komen zijn: conceptont-
wikkeling, storyboarding, het ontwerpen van 
2D- 3D-animaties (rigging en rendering).

Teken, techniek en muziek
Jeroen Snik studeerde werktuigbouwkunde 
aan de Technische Universiteit Eindhoven. Als 
tiener begon hij met kleine dj-optredens. ‘Als 
vijfdejaars student stond ik voor de keuze: een 
tentamenweek of mijn eerste optreden als dj 
buiten Europa, in Japan. Het werd Japan.’ 
Via de cursus Animation ontdekte Jeroen 
Snik dat zijn hart ligt bij 3D-animatie. ‘Het zijn 
simulaties van de echte wereld, die je helemaal 
naar je hand kunt zetten. Dat fascineert me. 
Je kunt bijvoorbeeld characters steeds beter 
uitwerken, denk aan gezichtsuitdrukkingen.’
De Nijmegenaar werkte mee aan tv-reclames, 
andere online content en corporate video’s. 
Zijn werk viel op, zodat hem na de cursus werd 
gevraagd of de vacature voor 3D-animator iets 
voor hem was. ‘Een eerste proefopdracht ging 
heel goed, dus sinds een half jaar werk ik bij 
REDRUM.’

Werken

Jeroen Snik.
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Tech Gelderland publiceert van-
daag inspirerende verhalen over 
Mediadesign en Podium- en Eve-
nemententechniek. In Ede bij het 
Technova College, kunnen mensen 
terecht voor scholing. De mbo’ers 
die wij opleiden zijn de vormgevers, 
fotografen, allround audiovisueel 
specialisten, podiumbouwers en 
licht- en geluidstechnici van mor-
gen. 
Bij podium- en evenemententech-
niek leren onze studenten podia van 
de grond af op te bouwen. Een af-
gestudeerde weet hoe een podium 
belicht moet worden en hoe je licht 
en geluid afstemt op wat het pu-
bliek ziet en een camera registreert. 
Het zijn de vakhelden die appara-
tuur ophangen en instellen, zodat 
u en ik een geweldige voorstelling 
kunnen beleven. Het afgelopen jaar 
hebben door corona nogal wat van 
deze technici de evenementenbran-
che verlaten. We horen nu dat vaste 
technici weer enorm gewild zijn, ook 
bij de podia. 

Dynamisch
Het mooie is dat het vak snel 
meebeweegt. Grote, kleine of 
hybride evenementen, techniek 
wordt alsmaar belangrijker. Het kan 
allemaal steeds sneller, grootser en 
innovatiever. Denk aan bewegende 
decors, video walls, lichtshows ter 
vervanging van vuurwerk – niets is 
te gek. Toegegeven, je moet geen 
9-tot-5-baan ambiëren. Maar het 
is geen fysiek zwaar werk. We zien 
dan ook steeds meer vrouwen 
instromen!
Samen met de audiovisueel specia-
list, die voor de filmmontage zorgt, 
wordt er gewerkt aan schitterende 
producties. Sommige studenten 
starten hun eigen bureau. Dat kan, 
want wij leren onze studenten niet 
alleen het vak als technicus, maar 
ook hoe ze zelfstandig ondernemer 
kunnen worden.

Technova College Racing
Steeds meer wordt er multidiscipli-
nair gewerkt. Trots ben ik op ons 
Technova College raceteam, opge-
richt door onze docenten om ex-
cellente studenten meer uitdaging 
te geven tijdens hun opleiding. De 
autotechnici zorgen er voor dat de 
auto klaar is voor de race, de audio-
visuele specialisten maken video’s 
van elke race en van de opleiding 
Fotografie zorgen de studenten 
voor foto’s. 29-31 oktober rijden we 
de finale races op het TT Circuit in 
Assen. Volg ons op social media!

Yvonne Vogelenzang
Directeur Technova College 
(ROC A12)

‘Het is tof om zelf een film te creëren’
Na het vmbo wilde Jelmer van Son 
graag iets met film doen. Hij koos voor 
de mbo-opleiding Audiovisueel Spe-
cialist op het Rijn IJssel in Arnhem. ‘In 
het eerste jaar leer je de basics. In het 
tweede jaar maak je een documentai-
re. In het derde jaar een korte speel-
film. Nu loop ik stage bij een film- en 
animatiestudio.’

Met zijn vmbo-diploma op zak be-
zocht Jelmer van Son open dagen 
van diverse scholen voor middelbaar 
onderwijs. Bij de open dag van de 
opleiding Audiovisueel Specialist op 
mbo-instelling Rijn IJssel in Arnhem 
sprong het vonkje over. ‘Ik vind het 
leuk om iets met film en ICT te doen. 
Het is heel tof om zelf een film te 
creëren.’
Jelmer van Son (19) is vierdejaars 
student Audiovisueel Specialist en 
benadrukt dat hij een veelzijdige 
opleiding volgt. ‘Je leert wat het is om 
cameraman te zijn, maar ook geluids-
man, regisseur, of iemand die bezig is 
met editing, het aan elkaar lijmen van 
filmshots.’
Samen met andere studenten heeft 
Jelmer van Son in het derde studiejaar 
een speelfilm gemaakt. Ze deden alles 
zelf, van het script schrijven, filmen, de 
regie tot het monteren van beeld en 

geluid. Het vierde studiejaar begint met 
een stage, daarna gaan de studenten 
hun afstudeerfilm maken. 

Stage bij film- en animatiestudio
Jelmer van Son loopt nu stage bij Film- 
en animatiestudio REDRUM in Ede. Hij 
is onder meer tien dagen mee geweest 
om een reclame voor een autobedrijf te 
filmen op verschillende locaties. Als ge-
luidsman was de student de eerste dag 
de ‘boomer’. ‘Dat is de persoon die met 

de boommicrofoon rondloopt. Dat is 
zo’n microfoon aan een lange stengel. 
Bij elk shot controleerde ik ook of het 
geluid goed was met een apparaat 
dat ik in een tasje bij me had.’
Wat Jelmer van Son na deze oplei-
ding gaat doen, weet hij nog niet. 
‘Misschien ga ik een vervolgopleiding 
doen. Visual effects, daar wil ik wel 
meer van weten. Maar ik kan ook een 
paar jaar gaan freelancen of zelf een 
bedrijf opstarten.’
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Jelmer van Son als ‘boomer’ op de filmset. foto: REDRUM
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Gamification maakt wereld leuker
Hoe kun je lange wachtrijen op Schiphol leuker 
maken? Als je het aan Manon Mulder vraagt, 
is het antwoord: gamification. Ze is student 
Communication & Multimedia Design aan 
de HAN en ziet eindeloze mogelijkheden om 
met serious games tot gedragsverandering te 
komen.

Als derdejaars student Communication & 
Multimedia Design aan de HAN, University of 
Applied Sciences, is Manon Mulder gefocust 
op het leuker maken van de wereld. ‘Wat wij le-
ren, is om creatief en out-of-the-box te denken. 
Daardoor leer je in oplossingen denken. Je kunt 
doelgroepen beter benaderen en je product of 
dienst daar beter op aanpassen. Een manier 
waarop je dat kan doen, is met serious games. 
Met een serious game kunnen we bijvoorbeeld 
de lange wachtrijen op Schiphol leuker maken.’ 

Tussenjaar voor studiekeuze
Manon Mulder wist na de havo niet goed 
wat ze wilde doen. Ze nam een tussenjaar om 
zichzelf beter te leren kennen via The Coa-
ching Company. ‘Daarmee verklein je de kans 
op een verkeerde studiekeuze. Je leert je te 
focussen op wat je echt leuk vindt en waar je 
goed in bent. Ik doe het liefst iets creatiefs en 
wil graag iets bijdragen aan de samenleving. 
Menselijk gedrag en het beïnvloeden daarvan, 
vind ik ook heel interessant. Zo kwam ik op de 
studie Communication & Multimedia Design.’
Tijdens haar studie heeft Manon Mulder veel 
praktische ervaring opgedaan. ‘We hebben 

een magazine gemaakt. We hebben geleerd 
hoe je je ideeën kunt omzetten in werkbare 
projecten en hoe je die succesvol presenteert. 
Hoe je animaties maakt, hoe je games bouwt. 
Maar ook: hoe je bewustwordingscampagnes 
opzet, hoe je met klanttevredenheidsonderzoe-
ken omgaat, wat aansprekende storytelling is, 
enzovoorts.’
Haar toekomst ziet Manon Mulder vol vertrou-
wen tegemoet: ‘Met deze opleiding kun je alle 
kanten op. Je leert niet een omlijnd vak, maar 
je leert in feite te anticiperen op de toekomst 
en de maatschappij waarin je leeft. Dat vind ik 
heel boeiend.’
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Manon Mulder.     foto: Gerard Burgers
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