
Felicia is onlangs gestart met haar master studie 

onderwijskunde aan de Universiteit Twente (UT) in Enschede. 

Eveneens aan de UT rondde zij eerder de bachelor studie 

Creative Technology af: “Mijn bachelor was vrij technisch van 

aard. Tijdens mijn afstudeeropdracht heb ik een educatief spel 

voor basisschoolkinderen ontworpen. Die ervaring was zó 

leuk dat ik besloot in deze richting door te studeren. Ik raakte 

gefascineerd hoe je techniek voor kinderen toegankelijk maakt, 

onder andere via e-learning. Mijn ambassadeurschap voor 

TechYourFuture past mooi in dat plaatje.”

“De leerlingen
zijn altijd 

heel blij als ik 
er ben!”

Felicia Elskamp, ambassadeur van TechYourFuture:

Al de nodige ervaring
Via  mijn nieuwe studie wil ik graag de link leggen tussen tech-

niek en de gebruikers daarvan. Inclusief het concreet met hen 

in gesprek gaan over de gebruiksvriendelijkheid van techniek. 

Die insteek in mijn studie vind ik in praktische zin terug in mijn 

ambassadeurschap voor TechYourFuture.” Inmiddels heeft Feli-

cia drie gastlessen gegeven op basisscholen. Felicia raakte zelf 

later pas geïnteresseerd in techniek: “Ik kreeg er thuis meer van 

mee dan dat het mij op school is aangereikt. Des te leuker is het 

dat ik nu jonge kinderen kan inspireren.”

Enorm stimulerend
Ambassadeur zijn voor techniek richting jonge kinderen is Feli-

cia op het lijf geschreven: “Ze zijn altijd heel blij als ik er ben! Dat 

stimuleert enorm. Ook merk ik een groot verschil tussen wat ik 

hen kan vertellen en wat leerkrachten kunnen uitleggen over 

techniek. Leerkrachten hebben doorgaans heel weinig ervaring 

met techniek en kennen niet alle mogelijkheden. Alles wat de 

leerkrachten weten, weten de kinderen eigenlijk ook al. Door 

mijn ervaringen tijdens de bachelor kan ik daar iets aan toevoe-

gen, bijvoorbeeld als ik vertel over robots of coole technologie-

en waarvan zij het bestaan op dat moment niet kenden. 

Aansluiting zoeken met belevingswereld
Uiteraard houdt Felicia rekening met de leeftijden van de 

kinderen: “Aan groep 7 en 8 moet je technologie nu eenmaal 

anders uitleggen dan aan groep 2 en 3. Tegelijkertijd verbaas ik 

mij erover hoeveel ze eigenlijk al weten van techniek. Ze vinden 

het superinteressant, merk ik, en ze gaan heel makkelijk mee in 

de presentatie die ik geef. Om deze aantrekkelijk te maken voor 

mijn jonge doelgroep gebruik ik daar veel filmpjes en afbeeldin-

gen bij. Wat ook goed werkt, is vragen stellen aan kinderen en 

aan de hand daarvan mijn verhaal op te bouwen en te vertellen. 

Door die aanpak kom je ook al sneller op hun niveau en is de 

aansluiting met hun belevingswereld nog beter.”

Insteek op 7 werelden van techniek
Felicia is vrij om haar gastlessen naar eigen idee in te vullen, 

maar heeft wel veel steun aan het gebruik van het concept ‘de 

7 werelden van techniek’ van TechniekTalent.nu: “Die werelden 

bespreken we in ieder geval, aangevuld met elementen die ik 

zelf graag inbreng, een mooie mix. Loop ik ergens tegenaan en 

heb ik vragen? Dan staat TechYourFuture altijd voor mij klaar 

om daar samen iets op te verzinnen.” 

“Ik kan altijd
iets toevoegen aan 

wat de leerlingen
al weten”

TechYourFuture



Roos Herder is één van de drie gedreven ambassadeurs van 

TechYourFuture: “Ik ben misschien niet hét symbool van de 

gemiddelde techneut, maar daardoor kan ik de leerlingen in de 

gastlessen nog beter laten inzien dat iederéén met techniek te 

maken krijgt.”

“Hoe jonger je kinderen 
inspireert voor techniek, 

hoe beter zij hun 
vervolgkeuzes kunnen 

maken”
Bewuste studiekeuze voor techniek

Roos Herder volgt momenteel een master aan de HKU, voor 

een halfjaar gepauzeerd voor het organiseren van de Dutch 

Sustainable Fashion Week in Zwolle. Eerder studeerde zij in 

Enschede aan hogeschool Saxion Textile and Fashion Tech-

nologies. Tijdens haar afstuderen maakte Roos een collectie 

hoofddoeken van innovatieve materialen voor en samen 

met moslima’s. Zij werd hiermee winnaar van de EW|Saxion 

Ondernemers Award. “Vanuit mijn combinatie van creativiteit 

en techniek ben ik wellicht een wat vreemde eend in de bijt, 

maar daardoor heb ik wel een uniek verhaal. Uiteindelijk heb 

ik in die studie gekozen voor de specialisatie technisch textiel. 

De reden? Als ik weet hoe textiel technisch in elkaar steekt, en 

de technische eigenschappen doorgrondt, dan kan ik daar als 

ontwerper creatief meer mee.”

Al jong zelf gefascineerd
Als jong kind was Roos zelf al volledig gefascineerd door natuur 

en techniek: “Ik had bijvoorbeeld een abonnement op de Natio-

nal Geographic Junior. Toch was ik op de havo geen topleerling 

in de bètavakken, wel bleef ik erg geïnteresseerd waarom alles 

om ons heen is zoals het is en welke rol techniek hierin speelt. 

Het viel mij later op dat ik tijdens het bepalen van mijn studie 

na de middelbare school meer zicht had willen hebben op wat 

er allemaal mogelijk is met techniek. Nu ik ouder ben, zie ik 

hoeveel supertoffe dingen er tot stand komen door techniek. 

Daarom ben ik als ambassadeur heel gedreven om jonge 

kinderen op al die mogelijkheden te wijzen. Het is niet zo dat ze 

per ze allemaal een studie in de techniek moeten gaan volgen, 

maar ik vind het wel belangrijk dat ze op z’n minst weten welke 

mogelijkheden er met techniek zijn. Als dat inspiratiemoment 

er op jonge leeftijd is, hebben ze de kans hun keuze vervolgens 

heel gericht te maken, ook al is het niet altijd voor techniek.”

Alles begint met techniek
In haar gastlessen begint Roos, zoals zij het zegt, ‘heel klein’: 

“Eerst vraag ik de kinderen wat ze eigenlijk van techniek weten.. 

In mijn presentatie probeer ik hen te laten zien dat álles om ons 

heen begint met techniek. Van hun schoolgebouw tot en met 

de leermiddelen in hun klas. Ook wil ik hen ervan overtuigen dat 

techniek ontzettend leuk is en dat iedereen, op de één of andere 

manier, wel is gelinked met techniek. Ik neem hen mee in alle 

werelden van techniek, van zorg tot transport, en over techniek 

in relatie tot duurzaamheid, een steeds belangrijker facet.”

Interactieve benadering gastlessen
Roos bouwt haar gastlessen interactief op, betrekt de leer-

lingen erbij en vraagt hen ook van alles: “Ook laat ik van alles 

zien, vooral de verschillende fases en technieken die nodig 

zijn in een proces om textiel te produceren.” Roos krijgt vanuit 

Tech YourFuture veel vrijheid om de gastlessen in te kleden, 

tegelijkertijd ondervindt zij alle ondersteuning die zij maar 

nodig heeft: “Ook heb ik eerder een cursus gevolgd om dit soort 

gastlessen inhoudelijk zo aantrekkelijk mogelijk te maken. We 

krijgen van alle kanten hulp.”

 “Ik neem de 
leerlingen mee in 
alle werelden van 
techniek, van zorg 

tot transport”

TechYourFuture

Roos Herder, ambassadeur van TechYourFuture:



Selina Zwerver is één van de drie gedreven ambassadeurs van 

TechYourFuture. Zij had het geluk van een technische vader 

die haar thuis inspireerde: “Maar ik realiseer mij dat heel veel 

jonge kinderen die inspiratiebron thuis niet hebben. Daarom 

breng ik mijn enthousiasme voor techniek heel graag over op 

jonge kinderen op basisscholen.”

“Kinderen de 
mogelijkheden

van techniek
laten ontdekken? 

Dat is fantastisch!”
Getriggerd voor techniek

Selina zit momenteel in een tussenjaar tussen haar afgeronde 

bachelor biomedische technologie en haar aanstaande dubbele 

master biomedical engineering en electrical engineering: “In dit 

tussenjaar ben ik actief lid van het robotteam Twente.” Vanuit 

haar passie voor techniek is Selina een overtuigde ambassadeur 

van TechYourFuture: “Op mijn basis- en middelbare school 

was aandacht voor techniek minimaal. Terwijl ik thuis juist 

supernieuwsgierig was geworden door alle leuke technische 

projecten die mijn vader optuigde. Vervolgens werd ik enorm 

getriggerd om voor techniek te kiezen toen we in de vierde 

van de middelbare school de robotica-afdeling van de TU Delft 

bezochten. Ik vind het heel belangrijk dat jonge kinderen zo 

vroeg mogelijk al hun opties voor een vervolgstudie verkennen 

en zo een gerichte keuze kunnen maken voor techniek. Het is 

geweldig dat ik daar aan kan bijdragen.”

Wisselwerking met TechYourFuture
Selina kwam in contact met TechYourFuture en de doelstel-

ling van het ambassadeurschap sprak haar direct aan: “In het 

robotteam ben ik zelf ook bezig met het opstarten van de 

educatiecommissie. Op basisscholen willen we workshops gaan 

geven over onze eigen robots, bedoeld om jonge kinderen 

enthousiast te maken voor robotica. In dit licht had ik ook 

direct sympathie voor de educatieve doelen van TechYour-

Future. Dit ambassadeurschap kan ik er prima naast doen én 

vooral: het dient een goed doel! Hoe leuk is het om kinderen te 

inspireren over wat er allemaal met technologie mogelijk is?” 

Selina ervaart een goede en praktische ondersteuning vanuit 

TechYourFuture bij haar ambassadeurschap: “Ze willen op hun 

beurt graag het robotteam ondersteunen met hun expertise, 

een interessante wisselwerking.”

Goede voorbereiding op gastlessen
Selina is op 1 januari 2019 officieel gestart als ambassadeur 

van TechYourFuture: “Mijn eerste gastles staat voor 7 maart, 

spannend! Als onderdeel van de KWIK middagen verzorg ik een 

gastles op basisschool De Kubus. Ik zal uiteraard iets vertellen 

over biomedische technologie en robotica en de combinatie 

daarvan, want dáár ben ik uiteraard het meest enthousiast over! 

Ook krijgen de kinderen een soort designopdracht die zij ter 

plekke uitvoeren, specifiek gericht op mijn studierichting.”

“In mijn gastles gaan de kinderen ook praktisch
aan de slag met een designopdracht”

TechYourFuture

Selina Zwerver, ambassadeur van TechYourFuture:


