
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,  

Floortje Dekkers, Huub Luijten

‘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 enter-
tainen. Als er een band op het podium 
staat, maak jij het plaatje compleet 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 van geleerd van lichttechniek, 
geluidstechniek 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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Zelf digitaal sleutelen met XR
Extended Reality, kortweg XR, betekent letter-
lijk uitgebreide realiteit. Vmbo-leerlingen van 
het Nijmeegse Citadel College maken er kennis 
mee in hun Talenturen.

‘We bieden als school Talenturen’, vertelt Pim 
Geerling, docent Geschiedenis bij het Citadel 
College en projectleider Extended Reality bij 
Sterk Techniek Onderwijs (STO) regio Nijmegen. 
‘Dat zijn praktijkuren in het eerste en tweede 
jaar, opgebouwd rond verschillende thema’s. 
Leerlingen ontdekken er waar ze goed in zijn 
en wat ze leuk vinden.’
‘Met onze Talenturen XR haken we aan bij het 
project Virtual Reality van STO’, verklaart Pim 
Geerling. ‘XR is de verzamelnaam voor alles dat 
te maken heeft met de koppeling tussen de 
echte wereld en de wereld die je met digitale 
technieken kunt verbeelden; Virtual Reality, 
Augmented Reality en Mixed Reality.’ 
Leerlingen maken tijdens de Talenturen XR 
kennis met deze digitale technieken. ‘Dat gaat 
het best als je dingen zelf doet en ontdekt. Je 
bent dan misschien wel vertrouwd met games, 
instagram en sociale media, maar bij XR krijg je 
niet alleen een kijkje onder de digitale motor-
kap, je gaat zelf sleutelen!’     

3D-game maken
Een opdracht bij het Talentuur XR is het maken 
van een game in een 3D-wereld. ‘Dat vinden 
leerlingen spannend, maar ook heel leuk. Dat 
gebeurt met CoSpaces, hapklare program-
meerblokjes, waarmee de leerlingen stap voor 

stap een eigen wereld opbouwen met perso-
nen, acties en spelregels.’
Razend populair zijn opdrachten met de VR-
bril. ‘Dat vinden leerlingen magisch. Met een 
app en controllers kun je bijvoorbeeld een 
wand met graffiti beschilderen. Het geeft leer-
lingen echt een ‘wow-ervaring’, hoewel sommi-
gen de bril ook bevreemdend vinden.’     
Pim Geerling: ‘Ervaring opdoen met XR is 
voor de leerlingen belangrijk, want in steeds 
meer opleidingen en beroepen wordt gebruik 
gemaakt van XR-technieken. Bijvoorbeeld als 
instructie voor veilig werken.’
‘XR gebruik ik onder meer in mijn lessen om de 
wereld van de Romeinen inzichtelijk te maken. 
Wow-effecten kunnen leerlingen bij elk school-
vak gebruiken. Leraren trouwens ook.’

Ontdekken

Leerling met VR-bril en docent Pim Geerling.
 foto: Erik van ’t Hullenaar
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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)

Studie kiezen? Leer bewuste keuzes te maken
Bram Jongejan startte na zijn 
vwo-eindexamen met de opleiding 
werktuigbouwkunde, maar merkte 
dat zijn hart daar niet lag. Waar wel? 
Dat ontdekte hij na een intensief 
tussenjaarprogramma gericht op zijn 
persoonlijke ontwikkeling. Hij is nu 
derdejaars student Communication 
& Multimedia Design aan de HAN in 
Arnhem. 

Bram Jongejan vond het lastig om te 
kiezen uit het grote aanbod oplei-
dingen. ‘Ik was goed in wiskunde en 
natuurkunde op het vwo. Werktuig-
bouwkunde bleek veel te technisch 
voor mij. Via mijn moeder ontdekte 
ik The Coaching Company. Nu ben ik 
helemaal op mijn plek op de hbo-op-
leiding Communication & Multimedia 
Design aan de HAN.’
Twintig weken lang, drie dagen per 
week, volgde Bram Jongejan het 
programma. Hij ontdekte wat hij leuk 
vindt en wat zijn sterke kanten én val-
kuilen zijn. ‘Dat zorgde er niet alleen 
voor dat ik een weloverwogen keuze 
kon maken voor mijn vervolgstudie. 
Ook mijn zelfvertrouwen groeide.’

Ellen Kuipers is eigenaar van The Coa-
ching Company in Arnhem. Ze helpt jon-
geren om hun kernwaarden te ontdek-
ken, zodat ze veel bewuster en betere 
toekomstkeuzes maken. ‘We doen veel 
verschillende opdrachten, workshops en 
activiteiten met jongeren. Zo huren we 
soms een bokscoach in. Boksen werkt 

goed als metafoor voor communice-
ren. Kijk je de kat uit de boom of ga je 
meteen vol het gevecht in?’

Lol in presenteren
Bram Jongejan werkte met een groep 
jongeren toe naar de organisatie 
van een festival. ‘Ik ontdekte onder 
andere dat ik vormgeven leuk vind en 
dat ik lol heb in presenteren. Dat gaf 
de doorslag voor Communication & 
Multimedea Design.’ 

Laatst moest de student voor zijn 
opleiding mensen interviewen. ‘Wat 
is het ergste dat me kan gebeuren?’, 
dacht ik. En ik ging er open in. Het 
ging prima! Deze opleiding past écht 
bij mij. Er gaat ineens een soort licht 
branden. Twijfelen over je keuzes is 
niet fijn. Ik weet dat ik nu over vaar-
digheden beschik, waaruit ik kan 
putten als ik weer voor een grote 
keuze sta.’

Meer weten? Kijk voor Communication 
& Multimedia Design (CMD) op www.
han.nl en voor the Coaching Company 
op www.thecoachingcompany.nl.
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Ellen Kuipers en Bram Jongejan.
 foto: Gerard Burgers
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