
Tech Ambassadeur
Perla Beckeringh

Elke week stellen we een Tech Ambassadeur enkele 
vragen over zijn/haar passie voor techniek. Vandaag: 
Perla Beckeringh, vakdocent Beeld en Geluid, Technova 
College in Ede.

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Alles. Techniek is altijd een groot onderdeel geweest van 
mijn werkveld: televisie maken. De afgelopen 25 jaar heb ik 
gezien hoe snel techniek zich ontwikkelt. En hoe snel je daarop 
in moet spelen. Innovaties gaan ook steeds sneller. Er zijn nu 
veel mogelijkheden waarmee je veel mensen in korte tijd van 
nieuws kunt voorzien. Die nieuwe technologieën moet je zo 
snel mogelijk in het onderwijs implementeren, zodat studenten 
ervaren wat er in het werkveld van ze wordt gevraagd. Na de 
mbo-opleiding Commerciële Economie ging ik naar de School 
voor Journalistiek in Utrecht. Na anderhalf jaar ben ik gaan 
werken, ik leer graag in de praktijk. Als receptioniste kwam ik 
bij een televisiestudio terecht. Daar ben ik producer geworden. 
Sinds 2016 werk ik als vakdocent bij het Technova College. 
Het is ontzettend leuk je kennis en ervaring mee te geven aan 
jonge mensen.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technici?
‘Er kiezen veel te weinig studenten voor een technische oplei-
ding. Zonder dat ze weten hoe belangrijk en leuk techniek is en 
wat voor geweldige banen er zijn. Ontzettend veel bedrijven 
hebben mensen nodig die met hun handen én hun hoofd 
kunnen werken. Het begint met goede informatie in het 
voortgezet onderwijs, maar ook vanuit onze school. Het 
Technova College heeft nu voor elke opleiding enkele 
studenten gevonden die ambassadeur willen zijn.’

Waarom steunt u Tech Gelderland?
‘Tech Gelderland richt zich precies op de branches en de doel-
groep, die wij als school willen bereiken en legt de verbinding 
met het werkveld. Dat gebeurt met aansprekende artikelen 
en leuke fi lmpjes van de TekNikkies. Zo kunnen we als school 
laten zien wat er mogelijk is richting studenten en hun ouders.’

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

techgelderland.nl/ontdekken

Vliegtuig ontwerpen, maken en besturen
Rapid Prototyping heet de workshop van 
het Makerslab in Ede, waarbij leerlingen uit 
het voortgezet onderwijs zelf een vliegtuigje 
ontwerpen, bouwen, testen en verbeteren. 
Elf leerlingen van de ICT-mavo van het Pallas 
Athene College fabriceren een ‘luchtwaardig’ 
vliegtuigje dat ze via een app op hun telefoon-
besturen.

‘We gaan een vliegtuigje maken’, kondigt Elisa 
van der Burg, coach in het Makerslab, enthou-
siast aan. ‘Jullie gaan in 2D een model tekenen, 
dat de lasersnijder uit een laagje foam snijdt. 
Daar bevestig je een klein elektromotertje aan, 
dat je met je telefoon kunt besturen. Daarna 
kijken we welk vliegtuigje het verst vliegt.’
De elf leerlingen van het Pallas Athene College, 
die deze middag het Makerslab bij het Techno-
va College in Ede bezoeken, gaan in tweetallen 
aan de slag met tekenprogramma Illustrator. 
‘Zo’n vliegtuigje moet wel symmetrisch zijn, 
anders valt-ie uit de lucht’, zegt Jaime Leal, ook 
coach van het Makerslab tegen Collin en Raoul. 
‘Je kunt je model dus het beste spiegelen.’ 
De jongens proberen een paar dingen uit op 
de laptop. Collin: ‘Het is een beetje puzzelen.’ 

Makerslab in Ede
De leerlingen van de ICT-mavo van het Pallas 
Athene College volgen in het Makerslab een 
serie lessen over verschillende soorten techniek. 
Naast de workshop Rapid Prototyping zijn 
er andere workshops, zoals: Werken met een 
robotarm, Metaal snijden met een waterjet, 

3D-modelleren en -printen of Voedselprinten. 
Het MakersLab is onderdeel van Christelijke 
Onderwijs Groep Vallei en Midden-Gelderland 
(COG). Via het Makerslab wil het COG de in-
stroom naar techniekonderwijs verhogen. Het 
Makerslab werkt samen met TechnoDiscovery, 
waar leerlingen van basisscholen kennismaken 
met techniek. ‘Leerlingen worden hier voort-
durend geprikkeld door wat er allemaal met 
techniek kan’, zegt labcoach Jaime Leal. Stu-
denten van mbo-opleidingen van het Technova 
College kunnen ook in het Makerslab terecht. 
Docent Cindy Bulten van het Pallas Athene Col-
lege is blij met de technieklessen. ‘Mavo-3-leer-
lingen gaan hier altijd enthousiast aan de slag 
met techniek.’
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Collin en Raoul. foto: Gerard Burgers

Ethisch hacker beschermt bedrijven
Stan Roos is een laatbloeier, maar nu gaat het 
hard. Hij studeert over twee maanden af aan 
de HAN in Infrastructure & Security Manage-
ment. Daarna zet hij zijn afstudeerstage in de 
cyber security voort als professioneel ethisch 
hacker. ‘Als je kunt denken als een hacker, kun 
je de beveiliging van een bedrijf steeds beter 
maken.’

De talloze updates van verschillende ICT-sys-
temen, sluiten vaak niet goed op elkaar aan. 
Met als gevolg dat deze systemen kwetsbaar 
worden. Stan Roos bedacht daar een oplos-

sing voor tijdens zijn afstudeerstage bij het 
bedrijf Marel in Boxmeer. ‘Met een zogenaamd 
impact assessment heb ik in beeld gebracht 
hoe de implementatie van updates verbeterd 
kan worden. Als je dat goed doet, kan dit het 
bedrijf heel veel gedoe en dus geld schelen.’
Stan Roos volgde vmbo-kader aan het Canisius 
College en meldde zich aan voor metaalbewer-
king. ‘Als scholier weet je echt niet wat een be-
roep later inhoudt. Op metaalbewerking was ik 
na een kennismakingsdag meteen uitgekeken.’ 
Hij stapte over naar vmbo-t: ‘Daar kwam ik in 
aanraking met een extra vak: ICT.’

Van mbo naar hbo
Als klein jongetje knutselde Stan Roos graag 
met computers. ‘Dat je daar je beroep van kon 
maken, besefte ik niet. En zeker niet dat dit be-
roep veel groeimogelijkheden heeft. Door dat 
extra vak kwam ik in een stroomversnelling. Bij 
ROC Nijmegen heb ik ICT-beheer gestudeerd. 
Daarna ben ik naar de HAN in Arnhem gegaan 
voor de opleiding HBO-ICT met als speciali-
satie Infrastructure & Security Management.’ 
Stan Roos koos voor cyber security. En als 
vervolg daarop de beveiligingskant van de ICT. 
‘Als je kunt denken als een hacker, kun je de 
beveiliging ook beter maken. De zogenaamde 
ethische hacker wordt steeds belangrijker. En 
in dit vak ben je nooit uitgeleerd. Er zijn voort-
durend nieuwe ontwikkelingen. Als je die goed 
bijhoudt, kun je het bedrijf waar je voor werkt 
optimaal blijven beveiligen.’

Ontwikkel software voor het testen van slimme energiemeters
Jesse Bosch is derdejaars student 
Elektrotechniek bij de HAN, University 
of Applied Sciences, in Arnhem. Hij 
studeert af in de richting Embedded 
Systems Engineering en loopt stage bij 
KEMA Laboratories in Arnhem. Daar 
ontwikkelt hij software om de software 
van slimme energiemeters te testen. 

Jesse Bosch stapte na zijn mbo-studie 
Mechatronica aan het Graafschap 
College in Doetinchem over naar de 
studie Elektrotechniek bij de HAN. Hij 
heeft voor de afstudeerrichting Em-
bedded System Engineering gekozen, 

omdat hij het ontwikkelen van software 
en het programmeren het leukst vindt 
van alles wat hij leert. ‘Daar wilde ik 
verder mee op het hbo.’

De HAN biedt sinds dit studiejaar als 
enige hogeschool in Nederland de nieu-
we opleiding Embedded Systems En-
gineering aan. Deze studie is helemaal 
toegespitst op het ontwikkelen van 
hardware en software voor intelligente 
elektronische apparaten en systemen. 
Die combinatie spreekt ook Jesse Bosch 
aan: ‘Je leert programmeren, maar ook 
het maken van printplaatjes, waarvoor 

je bijvoorbeeld chips uitzoekt en voe-
dingen maakt. Daarnaast kijk je hoe je 
bijvoorbeeld data fi ltert.’

KEMA Laboratories
KEMA Laboratories zocht een stagiai-
re voor het ontwikkelen van software 
voor het testen van de software in 
energiemeters van fabrikanten uit de 
hele wereld. Jesse Bosch: ‘Hier doen 
ze iets wat ik nog nooit eerder heb 
gedaan: het testen van producten.’
Rob Hartsuiker is engineer op de afde-
ling Metering (Meten) van KEMA La-
boratories en begeleidt de derdejaars 
HAN-student. ‘Je wil dat een ener-
giemeter betrouwbaar is en aan de 
juiste normen voldoet.’ Energiemeters 
worden in het KEMA laboratorium op 
allerlei eigenschappen getest. Jesse 
Bosch richt zich op een aantal prak-
tische testen. ‘Bijvoorbeeld: wat ge-
beurt er met de meter als de software 
zijn geheugen kwijtraakt, of als er iets 
wordt gedownload wat eigenlijk niet 
gedownload mag worden.’

Rob Hartsuiker benadrukt dat de actu-
ele kennis van embedded systems en-
gineering, die Jesse Bosch meebrengt, 
welkom is. ‘Die kennis hebben wij niet. 
Dan is het fi jn als iemand met een fris-
se blik testprocedures ontwikkelt.’

Hoe word je game developer of cyber security expert?
Joey van Haren en Niels Doodewaard 
studeren allebei IT aan het Technova 
College in Ede. Derdejaars mbo-stu-
dent Joey volgt de opleiding Software 
Development en studeert af in de rich-
ting Game. Tweedejaars mbo-student 
Niels wil later aan de slag als cloud 
engineer of cyber security expert. 

Maak je eigen game, een 3d shooter. 
Zo’n opdracht kun je krijgen als je 
kiest voor de specialisatie Game bij de 
opleiding Software Development aan 
het Technova College in Ede. Student 
Joey van Haren: ‘Ik was altijd veel aan 
het gamen. Dan merkte ik steeds dat 
ik ook áchter de game wilde kijken. 
Daarom ben ik na het vmbo gemengd 
kader naar het Technova College 
gegaan. Ik wilde games leren pro-
grammeren.’
Op de opleiding krijgen studenten 
veel verschillende vakken. ‘Je hebt ook 
veel vrijheid’, zegt Joey van Haren. ‘Je 
wordt ook wel in het diepe gegooid 
met bepaalde opdrachten. Je moet 
dus wel initiatief tonen en doorzet-
tingsvermogen hebben. Dat maakt 
het voor mij zo uitdagend.’
Als Joey van Haren volgend jaar is 
afgestudeerd, kan hij twee dingen 
doen. ‘Aan het HKU College verder 
studeren, of, en dat zou ik heel graag 

willen, bij Guerilla Games in Amsterdam 
gaan werken. Dat is een van de beste 
gamebouwers van Nederland.’

Altijd met computers bezig
Niels van Doodewaard is tweedejaars 
student aan het Technova College. ‘Al 
tijdens de middelbare school was ik al-
tijd met computers bezig.’ De vakken die 
Niels van Doodewaard krijgt, zijn onder 
meer servicedesk, Cloud computing, 
datacommunicatie en virtualisatie. 
Afgelopen zomer rondde Niels van 

Doodewaard zijn eerste stage af. Dat 
was bij het bedrijf 4CEE, dat e-factu-
ren verzorgt voor bedrijven. ‘Dingen 
die ik op school heb geleerd, sloten 
heel mooi aan bij de praktijk in het 
bedrijfsleven. Het bedrijf bood me in 
de zomer een tijdelijk contract aan.’ 
Niels van Dodewaard denk erover om 
na zijn mbo-studie op het hbo verder 
te gaan als deeltijdstudent en dan 
parttime te gaan werken. ‘Een baan 
als cloud engineer lijkt me wel wat, of 
als cyber security expert.’
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Stan Roos. foto: Gerard Burgers

Jesse Bosch (zittend) en Rob Hartsuiker bij KEMA Laboratories.  foto: Gerard Burgers

IT-studenten Niels van Doodewaard (links) en Joey van Haren. foto: Gerard Burgers
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Iedereen is nodig

Als we vandaag de dag een krant 
open slaan (ook deze..) dan lezen 
we veel over ons klimaat, hoe we 
veranderen naar een circulaire 
samenleving en dat technologie 
een steeds grotere rol speelt. Niet 
alleen zitten we meer op onze 
telefoons en social media, ook 
bedrijven maken vaker gebruik 
van technologie. Denk daarbij aan 
robotisering in de zorg, energie-
transitie, data-analyse binnen HR, 
allerlei online diensten en slimme 
oplossingen voor de industrie. Bij al 
deze technologie komt ICT om de 
hoek kijken. En dat zien we terug 
in de vraag naar ICT-medewerkers 
en beroepen, waarvan technologie 
een belangrijk onderdeel is.

Meeste openstaande vacatures 
De ICT-sector heeft de meeste 
openstaande vacatures van Ne-
derland, 77 per 1.000 banen (bron: 
CBS Q2 2021). Ter vergelijking: in de 
bouw is dit 62 per 1.000 banen, in 
de zorg 32 en in het onderwijs 21. 
De ICT-sector biedt niet alleen een 
uiterst boeiende werkomgeving, 
maar is dus ook heel kansrijk om 
een baan in te vinden. Als school-
verlater begin je aan een veelbe-
lovende carrière bij één van de 
ICT-opleidingen in het mbo of hbo. 
Ben je werkzaam in een andere 
branche en wil je omscholen? Dan 
kun je bijvoorbeeld bij de HAN een 
deeltijdopleiding HBO-ICT volgen 
of deelnemen aan Make IT Work. 
Dit is een kort omscholingstraject 
voor hoogopgeleide mensen met 
en zonder werk, die geen specifi eke 
IT-achtergrond hebben. Via Make 
IT Work worden zij in vijf maanden 
tijd opgeleid tot software engineer 
en gaan ze  aansluitend direct aan 
de slag bij een werkgever.

Passende omscholing 
Bij de HAN zetten we ons in om 
passende omscholing te bieden 
voor groeisectoren en beroepen 
waar mensen hard nodig zijn. We 
werken in experimenten en met 
gemotiveerde overstappers, omdat 
we geloven dat je moet DOEN in 
plaats van praten. Want iedereen 
is nodig om deze veranderingen 
mogelijk te maken. Doe je mee?

Astrid Hoge
Academiedirecteur IT en 
Mediadesign
HAN University of Applied Sciences
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