
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, Ceciel Bremer, 

Huub Luijten, Frank Thooft techgelderland.nl/werken

Moleculen meten: duurzaamheidswinst
Wat is er voor onderzoekers mooier dan hun 
onderzoeksresultaten terug te zien in de prak-
tijk? En zo een bijdrage te leveren aan duurza-
me oplossingen. Jeroen Jansen doet dit door 
onderzoek te doen naar het meten van mole-
culen. Hij is universitair hoofddocent Analyti-
sche Chemie aan het Instituut voor Moleculen 
en Materialen van de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. 

Bij het Instituut voor Moleculen en Materialen 
van de Radboud Universiteit werken scheikun-
digen, biologen natuurkundigen en informatici 
samen om eigenschappen van materialen te 
onderzoeken en te publiceren in wetenschap-
pelijke tijdschriften. Jeroen Jansen doet, samen 
met wetenschappers en experts in dienst van 
bedrijven, onderzoek naar het meten van mole-
culen. ‘Die moleculen meten we, omdat we een 
proces zo willen verbeteren dat het optimaal is 
wat betreft productkwaliteit en duurzaamheid.’
Jeroen Jansen: ‘Samen met bedrijven werk ik 
eraan dat producten en processen duurzamer 
worden. De Sustainable Development Goals 
van de Verenigde Naties zijn hierbij ons uit-
gangspunt.’
Een molecuul is het kleinste deeltje van een 
stof dat nog de chemische eigenschappen van 
die stof bezit. Jeroen Jansen: ‘In principe kun je 
van elk product de moleculaire samenstelling 
meten. En ook wat de ideale samenstelling 
ervan is, met optimale kwaliteit, kostprijs en 
duurzaamheid.’

Duurzaam maakproces
Daarnaast is er het productieproces. Hierbij 
gaat het erom: hoeveel kost het maken van 
het product? Hoeveel wordt er vervuild? Wordt 
het duurzaam gemaakt? ‘We meten dus de in-
grediënten waaruit het product gemaakt is en 
we kijken naar de verwerking ervan; wie moet 
wat doen om het product te maken en hoeveel 
energie kost dat’, meldt Jeroen Jansen.
‘Als we dit alles meten, kunnen we bijsturen en 
voorkomen dat er bijvoorbeeld grondstoffen 
worden verkwist en dat er afval ontstaat. Ook 
kunnen we een product verbeteren door er een 
nieuwe stof aan toe te 
voegen, zodat het 
product minder 
of geen CO2 
uitstoot. De 
mogelijkhe-
den om op 
deze manier 
duurzaam-
heidswinst te 
boeken zijn 
oneindig.’ 
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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

Zoektocht naar energiezuinige dataverwerking
Dataopslag en -verwerking vreet 
energie. Een nieuw soort chip moet 
ervoor zorgen dat computers veel min-
der energie gebruiken én veel sneller 
worden. Deze uitdaging is een grote 
inspiratie voor het onderzoek van uni-
versitair docent Johan Mentink bij de 
Radboud Universiteit in Nijmegen.

Het onderzoek dat Johan Mentink bij 
de Radboud Universiteit leidt, gaat 
over magnetisme. ‘Magnetisme wordt 
heel veel gebruikt voor dataopslag. En 
dat levert warmte op. Van de totale 
energie die een datacenter gebruikt 

gaat 40 procent op aan koeling. En 
we staan nog maar aan het begin van 
de ontwikkeling van het Internet of 
things. Met dit energieverbruik zitten we 
snel aan de grens van de beschikbare 
energie. Het elektriciteitsnet is er niet 
op gebouwd en energie wordt op deze 
manier zo duur dat IT straks onbetaal-
baar wordt.’ De universitair docent zoekt 
samen met collega’s en studenten, met 
IT-bedrijf IBM en SURF, de ICT-vereni-
ging van onderwijs en onderzoek in 
Nederland, naar een oplossing voor dit 
probleem. ‘De grote uitdaging is com-
puters te maken, die nauwelijks energie 

gebruiken en toch veel sneller zijn dan 
de machines die we nu hebben. Groe-
ne IT met oog voor duurzaamheid.’

Neuromorphic’ computers
Een mogelijke oplossing zijn ‘neuro-
morphic’ computers, simpel gezegd 
computers die werken, zoals de men-
selijke hersenen, meldt Johan Men-
tink. ‘Onze hersenen zijn een miljoen 
keer energiezuiniger dan de snelste 
supercomputer. De vraag is hoe bouw 
je zo’n computer. Daarvoor is weten-
schappelijk onderzoek nodig.’
IBM heeft een processor gebouwd 
met geheugen en rekenkracht ineen. 
‘Wij onderzoeken hoe ver we daarmee 
komen wat betreft energiezuinigheid. 
Of het lukt een supersnelle en zuinige 
computer te bouwen, weten we niet. 
Zo werkt wetenschap. Anderen kun-
nen verder speuren met onze onder-
zoeksuitkomsten.’
Naast zijn onderzoekswerk publiceert 
Johan Mentink onderzoeksresultaten 
in wetenschappelijke tijdschriften en 
geeft hij colleges thermodynamica en 
kwantummechanica aan eerste, twee-
de en derdejaars studenten. ‘Als jon-
getje was ik al dol op ontdekkingen 
en uitvinders. Nu werk ik zelf mee aan 
het ontwikkelen van nieuwe kennis die 
maatschappelijk belangrijk is.’

Leornova: digitalisering van het internationale hoger onderwijs
Aan het begin van de coronapande-
mie merkten collega’s Elisabeth te 
Hennepe en Evelien Renders bij de 
Radboud Universiteit het belang van 
hun kennis over digitalisering en het 
organiseren van online-bijeenkomsten. 
Die kennis hebben ze ingezet in hun 
bedrijf Leornova.  

Elisabeth te Hennepe (28) was tijdens 
haar studie International Business 
Communication aan de Radboud 
Universiteit (RU) actief bij een interna-
tionale studentenvereniging, waarvoor 
ze regelmatig online-bijeenkomsten 
organiseerde. Daarnaast had ze een 
bijbaan als student-assistent bij de af-
deling International Offi ce aan de RU. 
Daar hield ze zich bezig met digitale, 
internationale processen in het hoger 
onderwijs. ‘Dat vond ik leuk werk, heel 
dynamisch en analytisch.’ Vervolgens 
ging de Nijmeegse aan de slag als be-
leidsmedewerker internationalisering. 
De kennis van Elisabeth te Hennepe 
over digitaliseringsvraagstukken bleek 
tijdens het begin van de coronapan-
demie ineens heel relevant en daarin 
vond ze in collega Evelien Renders 
haar gelijke. ‘Wij wisten allebei veel 
over hoe je online evenementen or-
ganiseert en hoe je optimaal samen-
werkt op afstand. Evelien is inhoude-
lijk sterk in digitaliseringsprocessen en 

ik weet meer over de inrichting en over 
trainingen.’ 
Zo ontstond het bedrijf Leornova, een 
trainingsinstituut waarbij medewerkers 
van Europese universiteiten en hoge-
scholen leren hoe ze hun processen kun-
nen verbeteren. Elisabeth te Hennepe: 
‘In Europa lopen hogeronderwijsinstel-
lingen tegen dezelfde digitale uitda-
gingen aan. We stellen hen in staat om 
effectief kennis uit te wisselen en te 
leren van elkaars dagelijkse praktijk.’ 
Leornova biedt twee trainingen aan. ‘De 
eerste training heet Digitalisation Essen-
tials en gaat over hoe je de processen 

binnen je organisatie in kaart brengt 
en hoe je als hoger onderwijs je 
werkwijze beter op elkaar afstemt.’ De 
tweede training, over het organiseren 
van online interactieve bijeenkomsten 
is vanaf maart 2022 beschikbaar. 
Hun leidinggevenden bij de RU hoe-
ven niet bang te zijn dat Elisabeth te 
Hennepe of Evelien Renders hun baan 
opzeggen. ‘Integendeel’, verduidelijkt 
Elisabeth te Hennepe. ‘Het is niet onze 
bedoeling om fulltime met Leorno-
va bezig te zijn. Bovendien sluit de 
expertise van Leornova en Radboud 
Universiteit heel goed op elkaar aan.’
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Johan Mentink leidt onderzoek naar magnetisme. foto: Erik van ’t Hullenaar

Elisabeth te Hennepe (links) en Evelien Renders. foto: Erik van ’t Hullenaar

techgelderland.nl/kiezen

Kiezen

Bedrijven in rij voor mbo’ers ICT
Dit schooljaar biedt het ROC Nijmegen twee 
nieuwe BBL-ICT-opleidingen aan: Allround 
Medewerker IT Systems & Devices en Expert 
IT Systems & Devices. Opleidingsmanager 
ICT Trudy Wissels: ‘Vanuit het bedrijfsleven 
is steeds meer vraag naar goed opgeleide 
mbo’ers ICT.’

De ICT-kennis van mbo’ers blijkt heel waarde-
vol te zijn voor bedrijven, stelt Trudy Wissels. Ze 
is opleidingsmanager van de ICT-opleidingen 
van ROC Nijmegen. Ze ziet dat door corona 
sommige bedrijfstakken minder werk bieden 
en mensen die daar werken zich graag willen 
omscholen naar ICT. ‘ICT biedt veel kansen en 
de baanzekerheid is groot.’
De derde reden dat de vraag naar ICT-op-
leidingen op mbo-niveau toeneemt, is dat 
mensen een niet afgemaakte ICT-opleiding 
weer willen oppakken, signaleert Trudy Wis-
sels. ‘Dat kan natuurlijk. Bovendien kun je met 

deze BBL-opleidingen studeren, terwijl je ook 
werkt: één dag school en vier dagen werken. 
Je kunt het geleerde de volgende dag vaak al 
toepassen.’

Cyber security
Wat leren studenten op deze twee nieuwe op-
leidingen? Trudy Wissels: ‘Programmeren, alles 
over netwerkbeheer, over dataverkeer, over 
open source programma’s, over softwareont-
wikkeling, maar bijvoorbeeld ook over ethisch 
hacken. Studenten leren hoe ze een netwerk 
goed beveiligen tegen virussen en hackers. 
De onlinewereld wordt via het cloud-werken 
steeds gevaarlijker, dus bedrijven moeten zich 
steeds beter beveiligen.’
Waar komen studenten terecht na deze 
opleidingen? Trudy Wissels: ‘Bij bedrijven, 
overheden, scholen en andere organisaties, 
noem maar op. De studenten van de niveau-3 
opleiding worden bijvoorbeeld servicedeskme-
dewerker. Ook leren ze storingen te verhelpen 
en kunnen ze nieuwe systemen en software 
installeren en beheren. De studenten van de 
niveau-4 opleiding komen vooral terecht in de 
meer complexe omgevingen van systeembevei-
liging en het draaiend houden van de ICT.’ 
Elk jaar worden de ICT-opleidingen geëva-
lueerd en zo nodig aangepast. ‘De cloud en 
cybersecurity krijgen nu veel aandacht. Omdat 
de snelle ontwikkelingen dat vergen, het be-
drijfsleven erom vraagt en omdat onze studen-
ten het ook willen. De bedrijven staan voor ze 
in de rij.’Trudy Wissels. foto: Erik van ’t Hullenaar
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