
De energietransitie is in volle gang, waterstof speelt daarbij een belang-
rijke rol. Als alternatief voor aardgas en schone brandstof voor auto’s, 

bussen en andere voertuigen, verwarming van huizen en de industrie. Wa-
terstof is bovendien geschikt om energie uit windmolens 

en zonnepanelen op te slaan. Studenten van de HAN-
opleidingen, zoals Elektrotechniek, werken samen 
met bedrijven aan voertuigtechniek op waterstof, 
maar ook aan smart grids, die helpen het aanbod 

en de vraag naar duurzame energie beter op elkaar 
af te stemmen.

Microchips zijn onzichtbaar en aanwezig 
in alle denkbare apparaten en systemen, 
van koelkasten, wasmachines en magne-
trons tot telefoons, auto’s, vliegtuigen 
en beveiligingsapparatuur. ‘Microchips 
zijn tegenwoordig onmisbaar. En er zit-
ten steeds meer functies op één chip’, 
constateert Martijn van der Linden, 
woordvoerder van NXP. ‘Dat betekent 
dat er ook steeds meer goed opgeleide 
mensen nodig zijn met gespecialiseerde 
kennis van chiptechnologie’, vult Peter 
Vermunt aan. Hij is lid van het manage-
ment van de NXP-fabriek in Nijmegen. 
De komende jaren gaan veel NXP-speci-
alisten met pensioen. Het bedrijf is dus 
op zoek naar jonge talenten geschoold 
in elektrotechniek en mechatronica.
‘Die young professionals bieden we 
stages, afstudeermogelijkheden en inte-
ressante banen met praktische uitdagin-
gen. Met een coachingstraject gericht 
op persoonlijke ontwikkeling en het ont-
dekken van hun talenten. Zo doen ze in 
enkele jaren veel ervaring op.’ De HAN 
speelt op die vraag naar kenniswerkers 

in met onder meer de opleiding Elektro-
techniek met de specialisatie Embedded 
Systems (ES). ‘De verwarmingsthermo-
staat is een simpel voorbeeld van een 
embedded system. Daar zit software, 
hardware en elektronica in, die speciaal 
ontworpen is om de thermostaat beter 
te laten functioneren. Het ontwerpen 
van die systemen noemen we Embed-
ded Systems Engineering’, legt Gerrit 
Averesch uit. Hij is directeur van de 
Academie Engineering & Automotive 
van de HAN. 

Wereldspelers
Met NXP, Nexperia en Ampleon op de 
Novio Tech Campus zijn in Nijmegen 
drie wereldspelers gevestigd als het 
gaat om de ontwikkeling en het produ-
ceren van hightech chips. De regio Nij-
megen telt bovendien veel sterk gespe-
cialiseerde en internationaal opererende 
MKB-chipbedrijven. Denk aan steeds 
slimmere chips voor paspoorten, credit-
cards en telefoonkaarten van NedCard 
of aan de in te slikken pil (capsule), die 

de lichaamstemperatuur van sporters 
meet van myTemp.
Nijmegen op zijn beurt maakt deel 
uit van de regio Enschede-Nijmegen-
Eindhoven waar een keten in semicon-
ductors (halfgeleiders) bestaat: van 
ontwerp, verpakking, de productie en 
het testen tot systeemintegratie en alle 
bijbehorende diensten. Tegelijk ligt Nij-
megen in het hart van de zogenoemde 
Photon Delta, een van Europa’s belang-
rijkste innovatiegebieden in fotonica. 
Fotonica, ofwel opto-elektronica gaat 
over de wisselwerking tussen licht (foto-
nen) en elektronen (elektronica).

Smart Industry Fieldlab
‘Het ‘verpakken’ van chips is op dit mo-
ment een grote uitdaging’, weet Barry 
Peet van het CITC (Chip Integration 
Technology Centre) gevestigd op de 
Novio Tech Campus in Nijmegen. 
‘Deze advanced packaging beschermt 
de chip en optimaliseert de verbindin-
gen, bijvoorbeeld door het afvoeren 
van warmte. Denk aan de hoogvermo-

gen chip die in een elektrische auto de 
stroom tussen de batterij en de motor 
regelt. Daar komt veel warmte bij vrij.’
Het CITC is in 2019 ontstaan om het 
‘gat’ tussen onderzoek en de praktische 
toepassing daarvan voor bedrijven te 
dichten. Universiteiten en hogescholen, 
zoals de HAN, werken in het CITC nauw 
samen met het bedrijfsleven. Het CITC 
is op 5 maart officieel erkend als Smart 
Industry Fieldlab.

De stad Arnhem heeft al ja-
ren een voortrekkersrol bij de ont-

wikkeling van waterstofbrandstofcellen 
voor voertuigen en van elektriciteit 
uit duurzame waterstof. Minister Eric 
Wiebes keek vorige maand zijn ogen 
uit in het HAN Waterstoflab en naar de 
waterstofstep. Studenten Mika Damen 
en Xiao Yanzheng van de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen (HAN) heb-
ben een elektrische step omgebouwd 
tot waterstofstep. Dat deden ze samen 
met het bedrijf Alles over Waterstof 
in Arnhem en medewerkers van het 
HAN- lectoraat Duurzame Energie. ‘De 
minister vroeg of de step echt werkt. 
Natuurlijk’, zegt Mika Damen met een 
glimlach. Hij is student aan de oplei-
ding Elektrotechniek, afstudeerrichting 
Embedded Systems (ES). ‘We hebben 
heel wat rondjes over Industriepark 

Kleefse Waard 
gereden.’
Jan van Dellen, 
wethouder Eco-
nomische Zaken 
van 

Arnhem meldt dat minister Eric Wiebes 
van Economische Zaken en Klimaat on-
der de indruk is van de stand van zaken 
op het gebied van waterstoftechnolo-
gie in Arnhem. Hij bezocht onder meer 
het HAN Waterstoflab en het bedrijf 
Elestor (flowbatterijtechnologie) op 
Industriepark Kleefse Waard (IPKW). 
Jan van Dellen: ‘Er rijden hier water-
stofbussen, auto’s op waterstof en we 
hebben een waterstoftankstation. De 
minister constateerde dat we voor een 
deel al uit de innovatiefase zijn en kant-
en-klare producten leveren.’

Klimaatakkoord en duurzaam 
opgewekte waterstof
Om de doelstellingen uit het klimaatak-
koord te kunnen realiseren, moeten er 
allerlei nieuwe toepassingen voor duur-
zaam opgewekte waterstof worden 
ontwikkeld. Daar wordt vanuit de HAN 
met bedrijven en studenten hard aan 
gewerkt. Bijvoorbeeld in het Hydrova-
project waarin met meer dan vijftien 

bedrijven in de regio Arnhem 
wordt samengewerkt aan deze 

‘groene’ waterstoftoepassingen. 
Waterstof kan 20 tot 40 keer meer 
energie opslaan dan de huidige 
batterijen. Zo kan duurzame piek-

stroom op locatie worden 
opgeslagen als water-

stofgas en later 
worden gebruikt 
voor het opwek-
ken van elektri-
citeit en voor 
warm water.

Smart Grids
Mensen met 

kennis over de energietransitie zijn 
cruciaal willen we de klimaatdoelstel-
lingen halen, benadrukt Ballard Asare-
Bediako, programmamanager Onder-
zoek en Innovatie bij het Sustainable 
Elektrical Energy Center of Expertise 
(SEECE) van de HAN en senior-onder-
zoeker Smart Grids. Smart grids zijn 
intelligente elektriciteitssystemen die 
zorgen voor betere afstemming van 
vraag en aanbod tussen energiebron-
nen en energiegebruikers. ‘We moeten 
slimmer omgaan met duurzame ener-
gie die er op een bepaald moment is’, 
benadrukt Ballard Asare-Bediako. ‘Dat 
vereist aanpassingen in ons dagelijks 
leven. Smart grids kunnen daarbij 
helpen.’

Van student tot ondernemer
Roel Bleumer studeerde af aan de HAN 
met zijn eigen bedrijf in mobiele en 
duurzame zonne-energie-installaties. 
Met zijn bedrijf Volta Energy ontwik-
kelt en verhuurt hij deze installaties 
aan organisatoren van evenementen en 
aan (wegen)bouwbedrijven. Zijn broer 
Luc is inmiddels zijn compagnon en 
er werken vier mensen bij het bedrijf. 
‘Onze installaties vervangen vervuilen-
de dieselaggregaten. We hebben tien 
units met zes zonnecellen van 3 kilo-
Watt. We hebben nu ook grotere units 
ontwikkeld, bijvoorbeeld met 24, 48 en 
150 zonnecellen. Die laatste levert 100 
kiloWatt en gaat van de zomer naar de 
Zwarte Cross.’

Ruime keuze uit banen
Elektriciteitsbedrijven en andere tech-
nische bedrijven vechten om mensen 
met een technische opleiding. Zij 

hebben de banen voor het uitkiezen, 
constateert Tessa van Doremaele, 
programmamanager bij Alliander. Dat 
heeft vooral te maken met de ener-
gietransitie, waardoor het werk fors 
toeneemt en het feit dat veel ervaren 
werknemers de komende jaren met 
pensioen gaan.
Alliander en de HAN werken daarom al 
jaren samen in onder meer het Ope-
rational Netwerk Program (ONP). Dat 
biedt mensen met een HAVO-diploma 
de mogelijkheid het werken bij Alli-
ander en het volgen van de opleiding 
Elektrotechniek aan de HAN te com-
bineren. ‘Ze komen bij ons in dienst, 
krijgen een goed salaris, een opleiding 
en het perspectief op een vaste baan’, 
zegt Tessa van Doremaele. ‘Jonge 
mensen koppelen we onder meer aan 
onze ervaren technici. Zo profiteren ze 
van elkaars kennis.’

Advertentie

Meer weten? 
Kom naar de open dag van 
de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen (HAN) op 
zaterdag 28 maart 2020.

Kijk op: han.nl/elektro

Volgende week in deze 
krant: bouwkunde en 
civiele techniek

Ouders en docenten op de middelbare school spelen 
een belangrijke rol bij de studiekeuze van jongeren. 1 
mei is de uiterste inschrijfdatum voor scholieren om op 
1 september van dit jaar met een (hbo-)opleiding te 
kunnen starten. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren 
pas een definitieve keuze maken in de maanden maart 
en april, voorafgaand aan de deadline. Tegelijkertijd 
zijn er opleidingen, die extra uitleg verdienen, omdat 
ze zo veelzijdig zijn en er zo veel bedrijven in de regio 
Arnhem Nijmegen zitten te springen om gekwalifi-
ceerd talent. 
Deze maand verschijnt er elke zaterdag een dubbele 
pagina in De Gelderlander met aandacht voor opleidin-

gen, die antwoord geven op maatschappelijke vragen 
en de krapte op de arbeidsmarkt. We trappen af met 
de opleiding Elektrotechniek. 

Elektrotechniek: robots ontwikkelen of 
een bijdrage leveren aan de energietransitie?
Tijdens de opleiding Elektrotechniek combineren stu-
denten elektronica met machinebouw en ICT. Er wordt 
lesgegeven over elektromotoren, maar ook over chips 
en sensoren. Studenten gaan tijdens hun opleiding aan 
de slag met praktische opdrachten, vaak in samenwer-
king met bedrijven. Bij de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN) kunnen studenten zich al na een half 

jaar specialiseren. Ze kiezen de richting waarin ze ver-
der willen: Industrial and Power Systems of Embedded 
Systems. De eerste gaat over het duurzaam opwek-
ken, opslaan en transporteren van elektrische energie. 
De verhalen op de rechterpagina gaan hierover. De 
tweede gaat over het smart maken van objecten en 
het ontwikkelen van robots, door hardware, chips, 
sensoren en software te combineren. De linkerpagina 
behandelt deze specialisatie. De regio Arnhem-Nijme-
gen telt vele hightechbedrijven, zoals chipgiganten en 
waterstofbedrijven met volop interessante banen voor 
de nieuwe generatie ‘doeners’ met kennis van elektro-
techniek.

Deze week: 
Elektrotechniek Last-minute hulp bij studiekeuze

Elektrotechniek = de wereld 
van robots, chips en bits

Elektrotechniek = de 
energietransitie versnellen

Praktische kennis verbreden met HAN Solarboat
Sander Wildenborg (21) uit Doetin-

chem studeert dit jaar af aan de Hoge-
school van Arnhem en Nijmegen (HAN) 

als lid van het HAN Solarboatteam. 

Het team bouwt een nieuwe zonne-
boot van composiet (met vezels ver-
sterkte kunststof) met een elektrische 
motor, die wordt aangedreven door 
zonne-energie uit de zonnecellen op de 
boot. 
‘Mijn afstudeeropdracht is om de 
achterstrut van de boot opnieuw te 
ontwerpen en te verbeteren’, vertelt 
Sander. ‘In de achterstrut zit de aandrij-
ving van de boot, die is verbonden met 
de achtervleugel onder de boot. Er 
zit ook een systeem in waarmee je de 
hoek van de vleugel kunt verstellen.’

Deze nieuwe zonneboot krijgt draag-
vleugels, zodat hij kan foilen. ‘Dit 
betekent dat de vleugels de boot bij 
een bepaalde snelheid optillen uit het 
water en de boot gaat vliegen. Zo heb 
je minder weerstand en gaat de snel-
heid omhoog’, verklaart Leonie Dijkhof. 

Zij begeleidt het HAN 
Solarboatproject 
waarin composieten-
producent 
QConcepts, 
innovatiehub 
IIME (Innovatie in Mobiliteit en Energie) 
en de HAN nauw samenwerken. Het 
HAN Solarboatteam bestaat uit tien 
mensen, onder wie medewerkers van 
QConcepts en zes studenten. Sander: 
‘Het werken met composieten is voor 
mij een nieuwe techniek, waarmee ik 
mijn kennis kan verbreden. Je bent ook 
praktisch bezig: je ziet het effect van 
wat je hebt uitgedacht. 
En natuurlijk is het ook heel leuk om 
straks in binnen- en buitenland met de 
boot te gaan racen.’

Anna Mae van de Peut (21) uit Leus-
den ontwikkelde als afstudeerproject 
een user interface voor een robot die 

de vliegtuig-security-check aan de bui-
tenkant van het vliegtuig overneemt 

van de piloot. 

Ze studeerde vorig jaar af aan de oplei-
ding Elektrotechniek aan de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen (HAN) in de 
richting Embedded System Engineering 
(ESE). Anna Mae: ‘Het was enerverend, 
omdat het in de opleiding gaat om de 
balans tussen hardware- en software-
ontwikkeling. Ik ben geïnteresseerd 
in kickstarterprojecten die het leven 
gemakkelijker maken. En robotica vind 
ik fascinerend.’
De interesse voor techniek kreeg Anna 

Mae van haar vader mee. Hij studeerde 
ook elektrotechniek. Op zijn aanraden 
ging ze naar de Open Dag van de HAN-
opleiding Elektrotechniek. ‘Eerst wilde 
ik er niets van weten, vond het een 
studie voor mannen. Op de Open Dag 
zag ik de mogelijkheden. Alles wordt 
elektronisch en het is heel leuk om iets 
nieuws te maken, dat werkt voor de 
toekomst.’ 

De vliegtuig-security-check is voor de 
piloot een tijdrovende klus. ‘De piloot 
inspecteert het vliegtuig op bescha-
digingen, metaalscheurtjes, lekkages, 
functionaliteiten, etc. Zoals een bus-
chauffeur moet checken dat-ie geen 
lekke band heeft en alles nog werkt, zo 
heeft een vliegtuigpiloot de taak om z’n 

kist te controleren’, vertelt Anna Mae. 
‘Met wat ik geleerd had over embedded 
system engineering kon ik een zelfrij-
dend object ontwikkelen dat met behulp 
van chips, sensoren, en slimme software 
de buitenkant van het vliegtuig contro-
leert en zo de piloot werk uit handen 
neemt.’
‘Elektrotechniek is echt cool. Ik heb 
zelf in China stage gelopen en een 
studiegenoot van me mocht voor een 
opdracht naar Zwitserland. Hij had zijn 
kennis over elektriciteit en magnetische 
velden vertaald naar een onderzoek bij 
de deeltjesversneller van CERN. Diep 
onder de grond wordt daar onderzoek 
gedaan waarbij microdeeltjes met grote 
snelheid op elkaar botsen in de hoop 
nieuwe ontdekkingen te doen.’

Sander Wildenborg, lid HAN Solarboat-
team. Bron: IIME

Anna Mae van de Peut, studeerde af 
in de richting Embedded Systems (ES). 
Bron: HAN

Werken bij NXP. Bron: Fotowerk.nl

Werken in cleanroom 
bij NXP. 
Bron: Fotowerk.nl

Cleanroom NXP. 
Foto: Fotowerkt.nl

Bij Liander gaan uitvoerder Freek (68) 
en Moos (18), student student Elektro-
techniek in opleiding, samen op pad.

Roel Bleumer 
Bron: Volta Energy 

De regio Nijmegen speelt een prominente rol bij internationaal chipdesign, het testen van nieuwe 
chips en het produceren van enorme aantallen van deze elektronische chips. Hightechbedrijven, 
het voortgezet onderwijs, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de Radboud Univer-

steit en vele andere instanties vormen samen de kraamkamer van vernieuwende chiptechnologie 
op de vierkante nanometer. Studenten van de HAN werken mee aan de auto van de toekomst, 

medische apparatuur die patiënten zelfstandiger maakt en duurzame fabrieksprocessen.

Robot doet vliegtuig-security-check

Minister Eric 
Wiebes met studenten 
Mika Damen en Xiao 
Yangzheng. Bron: 
Alles over 
Waterstof


