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‘Technologie
heeft de
toekomst’
Sarah Horn is voorzitter van Turing
Students Rotterdam, onderdeel van de
Turing Society die hoogstaand technologie-onderwijs voor iedereen beschikbaar
wil maken. Ze is ervan overtuigd dat
technologie een middel is om de wereld
te verbeteren.
Wat voor vereniging is Turing Students?
‘We organiseren bootcamps, workshops,
inspirerende evenementen en gezellige
borrels. Bij ons kun je leren programmeren,
websites bouwen en alles te weten komen
over de laatste technologische trends.
We zijn onderdeel van de Turing Society
uit Litouwen, die hoogstaand technologieonderwijs voor iedereen beschikbaar
wil maken. Onze naam komt van
Alan Turing, een Britse wiskundige en
computerwetenschapper.’
Wie zijn jullie leden?
‘Ze komen van verschillende faculteiten,
zo’n beetje fiftyfifty vrouwen en mannen.
Daar ben ik trots op. Het zijn er momenteel
een stuk of honderd. Ik denk dat iedereen
technische vaardigheden kan leren, maar
je moet wel gemotiveerd zijn en zo’n tien
à vijftien uur per week aan studie willen
besteden. Overigens is iedereen welkom,
ook medewerkers van de universiteit,
alumni en mensen van buiten.’
Hoezo zijn die technische vaardigheden
belangrijk?
‘De meeste studenten hebben weinig technische kennis, terwijl je daar in de praktijk
veel aan hebt. Bijvoorbeeld als je apps wil
bouwen, een eigen bedrijf opricht of bij een
technologiebedrijf wil werken. We werken
ook samen met bedrijven. Veel van onze
leden zijn na hun studie al in technologiegerelateerde banen terecht gekomen,
bijvoorbeeld bij tech start-ups of in IT-banen
bij grote consultancybedrijven.’

‘Iedereen kan
technische
vaardigheden
leren’

Waarom ben je voorzitter van deze vereniging?
‘Ik wilde graag praktische vaardigheden leren en merkte dat
je dat vooral in extra-curriculaire activiteiten moet zoeken.
Mijn doel is om de maatschappij te verbeteren, zodat mensen
meer mogelijkheden krijgen. Denk aan onderwijs, maar ook
landbouw en duurzaamheid. Technologie kan daarbij helpen.
Bovendien was ik al lange tijd geïnteresseerd in technologie.
Zo had ik me in mijn vrije tijd in data science en programmeren verdiept. Overigens wil ik niet precies weten hoeveel
tijd ik hieraan besteed. In ieder geval meer dan parttime.’
Wat gaan jullie de komende tijd doen?
‘We bestaan nog maar een paar jaar, dus we zijn nog volop
bezig onze gemeenschap van technologie-leiders van de
toekomst op te bouwen, in Rotterdam en wereldwijd. Daar
kunnen we wel wat hulp van de universiteit bij gebruiken.
We willen graag samenwerkingen aangaan met opleidingen
en meer docenten bij onze vereniging betrekken.’
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