
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, Ceciel Bremer, 

Huub Luijten techgelderland.nl/werken

Cybersecurity: banen liggen voor het oprapen
‘Met computers kun je mooie din-
gen doen, maar het maakt ons ook 
kwetsbaar. Bijvoorbeeld als we 
gehackt worden’, zegt Erik Poll, docent 
en onderzoeker cybersecurity aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen.

Ziekenhuizen geven docent en on-
derzoeker cybersecurity Erik Poll van 
de Radboud Universiteit Nijmegen 
opdracht tot onderzoek van hun 
medische apparatuur en medische 
data, zoals het Elektronisch Patiënten 
Dossier. Ook bedrijven en overheden 
vragen hoe ze hun gegevens beter 
kunnen beveiligen. Onlangs sprak Erik 
Poll met netbeheerders. ‘Zij willen het 
elektriciteitsnetwerk slimmer maken. 
Daar kleven natuurlijk ook veiligheids-
risico’s aan.’
Erik Poll houdt zich dagelijks bezig 
met cybersecurity; hij werkt aan on-
derzoeken hoe computerprogramma’s 
beter kunnen worden beveiligd. ‘In het 
nieuws is regelmatig dat bedrijven ge-
hackt zijn en losgeld moeten betalen 
in de vorm van bitcoins om weer toe-
gang te krijgen tot hun data. Dat komt 
door onvoldoende beveiliging van hun 

computerprogramma’s’, verduidelijkt de 
docent cybersecurity, die voornamelijk 
lesgeeft aan studenten informatica.
Het vakgebied van Erik Poll lijkt iets dat 
pas de laatste jaren actueel is. ‘Eerlijk 
gezegd wist ik niet dat ik hiermee te 
maken zou krijgen, toen ik informatica 
ging studeren. Vroeger was ik puur in 

techniek geïnteresseerd. Nadat ik ge-
promoveerd ben, heb ik bij universitei-
ten en onderzoeksinstituten gewerkt, 
onder andere in Frankrijk en Engeland. 
Zo’n twintig jaar geleden kwam ik 
terug in Nederland en zijn we bij de 
Radboud Universiteit begonnen met 
onderzoek naar cybersecurity; alles 
waar een chip in zit.’

Dynamisch vakgebied
De resultaten van het onderzoek dat 
Erik Poll met collega’s, studenten en 
onderzoekers van andere universitei-
ten uitvoert, worden gepubliceerd. De 
verscheidenheid van zijn vakgebied 
fascineert hem. ‘Elke branche heeft te 
maken met cybersecurity. Ik begeleid 
nu een student, die stageloopt bij een 
waterleidingbedrijf. Zo’n bedrijf is ook 
volledig afhankelijk van computers. Ik 
spreek met zoveel verschillende par-
tijen. Die dynamiek spreekt me enorm 
aan. Het is nooit saai.’
Een ander voordeel van zijn vakgebied 
is dat de banen voor het oprapen 
liggen voor studenten met kennis van 
cybersecurity. ‘Elk bedrijf wil tegen-
woordig een specialist in huis hebben.’
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Spelenderwijs logisch denken en doen
Met behulp van Computational Thinking gaan 
de leerlingen van het Canisius College in Nij-
megen hun FIRST LEGO League-uitdaging te 
lijf. Het Canisius is een van de vijf middelbare 
scholen in de regio, die deelnemen aan deze 
wedstrijd. ‘Leerlingen leren stap voor stap 
‘denken als een robot.’ 

Docenten Frans Coppes, Annemieke Zaat en 
Hans Peters van het Canisius College zitten 
aan de wedstrijdtafel van de FIRST LEGO 
League. Op het speelveld staat een aantal 
robots in een landschap met wegen, water en 
overslagstations. Thema van de FIRST LEGO 
League 2021 is Cargo Connect: een logistieke 
‘puzzel’, die de brugklasleerlingen in teamver-
band gaan oplossen. Computational Thinking 
helpt hierbij. 
Onder de vlag van Sterk Techniek Onderwijs 
maken leerlingen in de regio Rijk van Nijmegen 
kennis met de zeven werelden van techniek 
en technologie, onder meer via de FIRST LEGO 
League. Dit is een van de twaalf Sterk Techniek 
Onderwijs-programma’s. Het Canisius doet 
voor het eerst mee aan de LEGO-competitie 
met een mavo-, havo- en vwo-team.

In teamverband programmeren
‘Elke leerling heeft een smartphone, maar ze 
hebben geen idee wat er onder de ‘motorkap’ 
van hun telefoon gebeurt’, opent Frans Coppes, 
docent Wiskunde en Innovator Techniek. ‘Met 
de LEGO League verkennen leerlingen in team-

verband wat erbij komt kijken om een compu-
terrobot te laten doen wat hij moet doen.’  
‘Programmeren dus’, vult Annemieke Zaat aan. 
Ze is docent Informatica en projectleider Ver-
nieuwing Leerlijn Technologie en Creativiteit. 
‘Programmeren doen we bij de LEGO League 
met codeblocks. Daarvoor moet je op zo’n ma-
nier naar een vraagstuk leren kijken dat je de 
computerrobot ‘voedt’ met de juiste instructies 
om de vraag op te lossen. Dat is Computatio-
nal Thinking.’ 

‘Als intro hebben we leerlingen gevraagd de 
robotinstructie te maken ‘smeer een boterham 
met hagelslag. Dat viel niet mee’, constateert 
Frans Coppes lachend. ‘Het eerste dat leerlin-
gen ontdekken, is dat ze bij nul moeten begin-
nen, want een robot kan zelf niets.’ 

‘Ethisch hacker bij politie: fantastisch’   
Computing Science is een bètastudie, ge-
richt op de maatschappelijke impact van het 
ontwerp en gebruik van digitale systemen. Die 
samenhang spreekt student Computing Scien-
ce Lisanne Weidmann aan. 

Lisanne Weidmann is begonnen aan het derde 
jaar van haar studie Computing Science aan 
de Radboud Universiteit in Nijmegen. ‘Nijme-
gen is in de buurt van mijn woonplaats Wage-
ningen en de stad voelde meteen vertrouwd. 
Bovendien ontdekte ik tijdens de meeloopda-
gen dat er in Nijmegen een speciale track voor 
Cybersecurity is, toen wist ik het zeker.’ 
‘Bij Computing Science gaat het om de maat-
schappelijke invloed die systemen hebben. 
Hoe is een systeem ontworpen? Is het toe-
gankelijk? Is het veilig? Hoe zet je het slim en 
verantwoord in?’, verduidelijkt Lisanne Weid-
mann bevlogen. ‘Daarvoor moet je natuurlijk 
kunnen programmeren en een datastructuur 
kunnen ontwerpen en analyseren. Goed zijn in 
wiskunde en programmeren is een must. Maar 
je moet ook creatief zijn in het bedenken van 
oplossingen.’

Nieuwsgierig naar hoe computer werkt
Lisanne Weidmann was op de basisschool al 
nieuwgierig naar hoe een computer werkt. ‘Op 
de middelbare school maakten we bij informa-
tica een website. Dat was deels technisch en 
deels vormgeving. Vooral het technische trok 
me aan.’      
Het eerste jaar van de opleiding Computing 

Science is een basisjaar met veel wiskunde 
en programmeren. ‘In het tweede jaar kies je 
uit verschillende tracks’, vertelt Lisanne Weid-
mann. ‘Ik heb gekozen voor Cybersecurity en 
Data Science. Ik wil straks een beroep met 
maatschappelijke relevantie. Het allerliefst als 
ethisch hacker bij de politie, dat lijkt me fan-
tastisch. Daar werk je met mensen uit verschil-
lende disciplines, zoals strategisch en praktisch 
systeem- en data ontwerp en analyse.’   
Het valt Lisanne Weidmann op dat er steeds 
meer vrouwen voor de studie Computing 
Science kiezen. ‘Toen ik begon was een op de 
zeven studenten vrouw, dat is nu een op de vijf. 
Daardoor verandert het imago van de studie. 
Het is geen echt mannenbolwerk meer. Dat is 
een goede ontwikkeling.’

Werken
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‘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.

Kiezen

Computational Thinking is een 21e-eeuwse vaardigheid. foto Junior Technovium

Lisanne Weidmann, student Computing Science. 
foto: Erik van ‘t Hullenaar

Frans Coppes (voorgrond), Annemieke Zaat en Hans 
Peters.  foto: Erik van ‘t Hullenaar
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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

Erik Poll, docent/onderzoeker Cybersecurity 
Radboud Universiteit.  
 foto: Erik van ’t Hullenaar
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