
Tech Ambassadeur 
Martijn van der Last

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele vragen 
over zijn passie voor techniek. Vandaag: Martijn van der Last, 
docent wiskunde aan het Liemers College, verbinder Energie-
transitie voortgezet onderwijs (vo) en hoger beroepsonderwijs 
(hbo) en ontwikkelaar technische masterclasses HAN, Univer-
sity of Supplied Sciences.

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Als jongetje haalde ik technische apparaten uit elkaar, maar ik 
hield ook van hutten bouwen, enzo. Na de mavo ging ik naar 
de Middelbare Technische School in Arnhem, omdat ik elek-
tronica interessant vond. Aan de Hogere Technische School 
in Utrecht ben ik afgestudeerd in telematica, een combinatie 
van telecommunicatie en informatica. Het internet kwam op, 
dat vond ik interessant. Als student-assistent gaf ik op de HTS 
informatica-practica. Dat vond ik ontzettend leuk. Na de HTS 
werkte ik als productengineer bij KPN, onder meer met pieper-
systemen, zoals in ziekenhuizen worden gebruikt. Later werkte 
ik bij UPC. Daar miste ik het lesgeven. Naast mijn werk ben ik 
de lerarenopleiding wiskunde gaan doen. Sinds 2002 werk ik 
op het Liemers College als wiskunde- en informaticadocent. 
Voor de Q-highschool geef ik Technische Avonturen, work-
shops van acht weken over techniek.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Veel te weinig jongeren kiezen voor techniek. Dat is jammer, 
want techniek biedt heel veel mogelijkheden en je kunt er veel 
plezier in hebben. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren 
vroeg kennis maken met techniek en ervaren wat er allemaal 
kan. Daarom ben ik in samenwerking met de HAN en techni-
sche bedrijven masterclasses Techniek aan het ontwikkelen 
en geven aan havo- en vwo-leerlingen. Als leerlingen iets met 
techniek maken dat praktisch uitvoerbaar is in de maatschap-
pij zien ze de mogelijkheden.’

Waarom steunt u Tech Gelderland?
‘Samen, wij als onderwijs en Tech Gelderland als platform, 
laten we zien hoe cool, creatief en uitdagend techniek is. Dat 
doen we vanuit verschillende invalshoeken, waardoor we 
elkaar versterken.’

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  

Ceciel Bremer

techgelderland.nl/ontdekken

Basisschool: wetenschap & technologie
De Provincie Gelderland wil het nijpende 
tekort aan technici aanpakken met het project 
Wetenschap & Technologie in het DNA van het 
Gelders basisonderwijs. ‘We willen leerlingen 
enthousiasmeren voor de beroepen van de 
toekomst.’

De vraag naar technici stijgt de komende jaren, 
onder meer door de energietransitie. ‘Er zijn 
simpelweg te weinig mensen voor het werk dat 
moet gebeuren’, vertelt Brigitte Jansen. Ze is bij 
de Provincie Gelderland verantwoordelijk voor 
het project Wetenschap & Technologie in het 
DNA van het Gelders basisonderwijs. 
De Provincie Gelderland onderneemt actie en 
laat kinderen in het basisonderwijs al kennis 
maken met techniek. Brigitte Jansen: ‘Als we bij 
hen interesse kweken voor techniek, hopen we 
natuurlijk dat ze op de middelbare school een 
technisch vak of technisch profiel kiezen.’ 
Ze vervolgt: ‘Wetenschap & technologie, 
W&T, is vanaf 2020 verplichte lesstof op de 
basisschool. Onderzoek onder bijna duizend 
Gelderse basisscholen toont aan dat ruim 42 
procent van de deelnemende scholen nog niets 
of nauwelijks iets met W&T doet. Daar ligt dus 
een mooie taak voor ons.’

Techniek is overal
Dat bijna 60 procent van de scholen in meer 
of mindere mate wel bezig is met W&T stemt 
Brigitte Jansen tevreden. ‘Op termijn willen 

we ook W&T-cafés organiseren, zowel live als 
online. Daarin kunnen leerkrachten van elkaar 
leren.’ 
‘We willen meer leerkrachten in het Gelders 
basisonderwijs handreikingen geven om W&T 
in het basisonderwijs makkelijker te maken’, 
vult projectleider Marike van Wezenberg van 
Jet-Net & Technet aan. ‘Sommige leerkrachten 
zeggen dat ze geen affiniteit hebben met tech-
niek. Wij laten juist zien dat het heel makkelijk 
is om een technische les te geven, want tech-
niek is overal. Het is geen extra vak, je kunt het 
prima combineren.’
Het project kent ook nog een aantrekkelijke 
actie. De projectleider: ‘De tien beste plannen 
om W&T in het onderwijsprogramma op te 
nemen krijgen van ons een bijdrage van 2.500 
euro.’ 
Meer weten? www.jet-net.nl/gelderland

Ontdekken

Jet-Net & TechNet

Mbo-laadpaaltechniek van start
Nu steeds meer mensen voor een elektrische 
auto kiezen, is er een groot tekort aan gecertifi-
ceerde monteurs met kennis van laadpaaltech-
niek. Het Technova College in Ede ontwikkelt 
samen met netbeheerders het keuzedeel Laad-
punten voor EV (elektrisch vervoer) voor het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De eerste 
studenten gaan in januari 2022 van start.

Studenten Elektrotechniek in het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo) kunnen vanaf januari 
op het Technova College het keuzedeel Laad-
punten voor EV (elektrisch vervoer) volgen. Dit 
betekent dat ze na twee maanden gecertifi-
ceerd laadpaalmonteur kunnen zijn. 
‘Deze aanvullende opleiding is er gekomen op 
verzoek van netwerkbeheerder Liander, die 
grote behoefte heeft aan monteurs voor dit 
werk’, zegt Marius Peters van het Technova 
College in Ede. Hij benadrukt dat het nieuwe 

keuzedeel wordt ontwikkeld in samenwerking 
met netbeheerders Liander en Enexis en het 
onafhankelijke kennis- en expertisecentrum 
ELaad in Arnhem. ‘Dit keuzedeel Laadpunten 
voor EV kan straks op elk ROC in Nederland 
worden aangeboden.’
Steeds meer elektrische auto’s op de weg be-
tekent dat er steeds meer laadpunten moeten 
komen om de batterijen van deze auto’s weer 
op te laden. Niet alleen bij mensen thuis en in 
woonwijken, maar ook in de openbare ruimte. 
‘Door vergrijzing en de groeiende vraag naar 
technische kennis door de energietransitie, is er 
een enorm tekort aan mensen met technische 
kennis. Ook als het gaat om laadpaaltechniek’, 
verklaart Marius Peters. 

Gecertificeerd zijn
In de Arnhemse nieuwbouwwijk Schuytgraaf 
komen bijvoorbeeld lantaarnpalen met een 
ingebouwd laadpunt voor elektrische auto’s. 
‘Een standaardlantaarnpaalmonteur mag niet 
zomaar zo’n laadpunt monteren en aansluiten 
op het elektriciteitsnet. Daarvoor moet hij eerst 
opgeleid en gecertificeerd zijn.’
Het keuzedeel Laadpunten voor EV bestaat 
uit 240 studie-uren: theorie- en praktijklessen 
en werken in het werkveld. Studenten van 
de dagopleiding (BOL: beroepsopleidende 
leerweg) Elektromonteur en studenten van de 
parttime opleiding (BBL: beroepsbegeleidende 
leerweg) Elektromonteur kunnen het keuzedeel 
Laadpunten voor EV kiezen. Dit geldt ook voor 
volwassenen werkzaam als elektromonteur, die 
het keuzedeel als bijscholing willen volgen.

‘Met minder energie huis of bedrijf verwarmen’
Tim de Stigter doet de opleiding Tech-
nical Engineer – ‘Zeg maar installatie-
techniek’ – bij mbo-instelling Rijn IJssel 
in Arnhem. Hij begon op niveau 2 en 
stroomde versneld door naar niveau 4 
in zijn vierde studiejaar. ‘Techniek leek 
me suf. Nu heb ik ontdekt dat techniek 
juist leuk en interessant is. En er is heel 
veel werk.’

Tim de Stigter (21) had als kind al affi-
niteit met techniek. Toch besloot hij na 
het vmbo de mbo-opleiding Facilitair 
Manager te gaan doen. Waarom? ‘Ik 

wilde eigenlijk niet aan techniek toege-
ven, omdat ik dacht dat het suf was.’
Na driekwart jaar kwam Tim de Stigter 
tot de conclusie dat facilitair manage-
ment niets was voor hem. ‘Mijn moeder 
kwam met het idee om installatietech-
niek te gaan doen. Daarbij draait het 
om alles dat met het binnenklimaat 
te maken heeft: verwarmen, koelen en 
luchtbehandeling.’ 
Het was wel even wennen voor Tim 
om op niveau 2 te beginnen met de 
opleiding Monteur Werktuigkundige 
Installaties. ‘Toch is dat goed geweest: 

bij de basis beginnen. Het heeft me 
gebracht waar ik nu ben: niveau 4, de 
opleiding Technical Engineer’, consta-
teert Tim de Stigter. Halverwege zijn 
derde studiejaar is hij versneld door-
gestroomd naar niveau 4, waarbij het 
gaat om installatiewerk in bedrijfsge-
bouwen (utiliteitsbouw). 

Breed werkveld
Een technical engineer niveau 4 kan 
kiezen uit een breed werkveld, weet 
Joyce van Hoften, docent Techniek 
aan het Rijn IJssel. ‘Je kunt in de bouw 
aan de gang met installeren, maar je 
kunt ook aan de slag in de voorberei-
ding van de bouw. Bijvoorbeeld het 
bedenken, tekenen en berekenen van 
installaties.’ 
Tim de Stigter loopt nu voor de twee-
de keer stage bij Unica in Arnhem. ‘In 
het derde jaar heb ik meegelopen met 
de technisch tekenaar. Nu loop ik sta-
ge bij de eerste werkvoorbereider, die 
heeft meer interactie met de mensen 
op de bouw en met leveranciers. Dat 
is wat dynamischer.’
Bij Unica kan Tim de Stigter ontdekken 
wat hem het beste ligt. ‘Ik weet nu dat 
techniek leuk en interessant is. Het 
is mooi om te zien dat je met minder 
energie je huis of bedrijf duurzaam 
kunt verwarmen.’

PowerMinor: specialist in hoogspanningstechniek
Orwa Al Bitar (31) studeerde natuur-
kunde aan de universiteit van Damas-
cus. Zes jaar geleden vluchtte hij van 
Syrië naar Nederland. Nu zit hij in het 
derde jaar van de opleiding Elek-
trotechniek aan de HAN. Hij wil zich 
verder specialiseren in zijn vakgebied 
met de PowerMinor over hoogspan-
ningstechniek.

Vanuit Syrië verdiepte Orwa Al Bitar 
zich al in de studiekeuzes in Neder-
land. Eenmaal aangekomen leerde 
hij onze taal op het niveau dat hem 
toegang zou bieden tot een hbo-stu-
die, zocht werk en ging naar een open 
dag van de HAN, University of Applied 
Sciences. ‘Ik wilde hier heel graag 
studeren en elektrotechniek sprak mij 
direct aan. Het heeft raakvlakken met 
natuurkunde en ik vind het een heel 
interessant onderwerp.’ 
Om in aanmerking te komen voor 
een deeltijdstudie stelt de HAN als 
voorwaarde dat de student werkt in 
het vakgebied van zijn studiekeuze. 
Verder dan baantjes in een restaurant, 
een magazijn en als monteur van zon-
nepanelen kwam Orwa Al Bitar ander-
half jaar lang niet. Uiteindelijk vond hij 
één jaar geleden werk als tekenaar bij 
Alliander. Inmiddels zit hij in het derde 
jaar en volgt hij de PowerMinor. ‘Ik 

word opgeleid tot specialist in hoog-
spanningstechniek. Dat sluit mooi aan 
op mijn werk, want sinds twee maanden 
werk ik als engineer voor Qirion, onder-
deel van Alliander.’ 

PowerMinor geeft antwoorden
Met een fulltimebaan als engineer en 
een studie van één dag in de week heeft 
Orwa Al Bitar het behoorlijk druk. ‘De 
PowerMinor heeft mij nu halverwege al 
veel gebracht. Als beginnend engineer 
vroeg ik me vaak of waarom iets op een 

bepaalde manier moet en waarop een 
norm is gebaseerd. In deze minor krijg 
ik daar antwoord op.’
De ambitie van Orwa Al Bitar reikt 
verder dan het afronden van zijn 
studie Elektrotechniek. ‘Ik wil graag in 
een hogere functie en bijdragen aan 
de ontwikkeling van het Nederlandse 
energienet. Dit net is een van de beste 
van de wereld. Heel stabiel, veilig en 
betrouwbaar. Ik wil zien hoe ver ik 
kan komen en het maximale uit mijzelf 
halen.’ 
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Marius Peters.    foto: Gerard Burgers

Joyce van Hoften (rechts) en Tim de Stigter. foto: Gerard Burgers

Orwa Al Bitar bij de HAN. foto: Gerard Burgers
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STEC: zij-instroom 
naar energietransitie

De energietransitie vraagt inzet 
van veel en diverse mensen om de 
gebouwde omgeving te verduur-
zamen. Smart Technology Experi-
ence Centre (STEC) in Tiel startte 
afgelopen najaar om burgers, 
bedrijven en opleiders met elkaar 
te verbinden om de energietransitie 
te stimuleren. Dan volgt al gauw de 
vraag: waar zijn handige handjes 
en knappe koppen om dit te reali-
seren? Initiatieven, programma’s en 
partijen buitelen over elkaar heen.
STEC heeft de opdracht om in 2023 
honderdvijftig zij-instromers opge-
leid en aan het werk te krijgen. Het 
kan dit nooit alleen realiseren en 
op 19 oktober ’21 bracht STEC bij 
Werkzaak Geldermalsen een divers 
gezelschap van zij-instroomexperts 
bijeen voor plan van aanpak en 
uitvoering.
Naast Gelders Vakmanschap zijn 
bij het STEC zij-instroomoverleg 
Bouwmensen Rivierengebied, IW 
Midden, Werkzaak en Leerwerklo-
ket Rivierenland betrokken.  We 
constateerden dat er ‘verborgen’ 
arbeidsfit talent voor energie-
transitie zit bij Werkzaak groeps-
plaatsingen in logistiek, agro en 
schoonmaak. Ook bij energie-
coachvrijwilligers zitten geïnte-
resseerden die zich oriënteren op 
stappen naar leren en werken in 
techniek.
Duidelijk werd hoeveel drempels er 
voor werkzoekenden, werkgevers 
en opleiders zijn. Met een brede en 
betrokken coalitie kunnen stappen 
worden gezet. Kennis van uitke-
ringen, subsidies voor opleiden en 
werken, coachen van kandidaten 
en het begeleiden van bedrijven is 
nodig. Ook profiteren van exper-
tise van elders, zoals het Gelders 
Transitiehuis in Apeldoorn. Met de 
afspraak om kandidaten direct te 
laten starten in een traject van be-
roepsoriëntatie, leren en/of werken 
om achteraf opbrengsten en kos-
ten billijk over partijen te verdelen.
Het is belangrijk om hier als Gel-
ders Vakmanschap aan bij te dra-
gen. Op naar het volgende STEC 
zij-instroomoverleg en naar de 
eerste kandidaten voor een traject. 
Daar doen we het voor: Leven Lang 
Ontwikkelen met verbeterde leer-
cultuur in kleinschalige techniekbe-
drijven, waarvan er in Rivierenland 
zoveel zijn.

Jan Heeres
Techniekpact Rivierenland &
Gelders Vakmanschap
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