Leren en eertificeren

De afgelopen maand hebben leerlingen van MBO Utrecht succesvol een pilot met Unity
afgerond. Dit is de eerste school in Nederland die de pas gelanceerde certificering en het

lesprogramma van Unity uitprobeert. Het is tevens het eerste game-development-platform
dat SLBdiensten aanbiedt. We spreken Tom Vogels, productmanager Leren & Certificeren van
SLBdiensten en Dennis van Wakeren, docent aan MBO Utrecht over wat dit product allemaal te
bieden heeft.
loewe Unilywere dwld een van de grootste spe ers is in
de game en virlua rea ity (VR) were d, kr jgt het bedr;f in
Nederland pas r-ret vaste voet aan de grond. Zo z jn were dw jd
veertlg procenl van de top IOOO spelletjes van Unrty, wordt
cie helfl van de nieur,,ve spe etles voor telefoons door hen
gemaakt, en procluceren zt; zestig procent van al e AR en
VR games.

let Unity certlf icaal s vers van de pers. let programma en
het certif icaat werden afge open voor.1aar geintroduceerd
op de Amer kaanse markt en ztjn op maal gemaakt voor het
onderw.ls. "let is bl.1 uilstek ons meest creatieve product.
n die z n gt hel n het ver engde van Adobe, waarmee
leer ngen (berlegende) bee den kunnen be,,a.,erken", verie t
Tom Voge s productmanager Leren & Certif ceren. Unity
werkt met de programmeerlaa C# (ultqesproken als lC
sharp") en is momentee op inslapnrveau voor het onderwijs
beschikbaar. Ce nteresseerden kunnen in de toekomsl ook
vervolgcerlif caten gaan beha en voor Unity.

getipt over het certif rcaat. Naasl Utrecht hebben scholen in
Eindhoven en Rotterdan ook lnteresse getoond in Unity. Z1
rr,ri en in hun essen game design en game development
aanbreden en kunnen het esmaleriaa en de toets daarbl goed
gebrurken. Van Wakeren. "Hel is be angr.jk dat meer scho en
inleresse lonen in de cerllf icering van Unity. let doel is dat
leerl ngen zrch ermee krnnen onderscheiden van anderen,
en dan is het belangrqk dal ook het bedrlfs even Un ty in het
vrzier heeft. Programma's van Microsoft ztjn a om bekend, maar
de gamedesignwereld wordt nog niet zo weids gebruikt. Die
lndustrie staat in Neder and so,ruleso nog in de kinderschoenen.
Hel is voor eer ingen die hel Unily certif icaat hebben behaald
nog niel moge 1k om blvoorbee d mee te,,arerken aan spe en
als l=ortnrte, maar de vaardigheden die erblj komen kqken, zrjn
ook hee erg brurkbaar binnen andere beroepen. Denk aan
archllectenbuTeaus en makelaars die hulzen in 3D wi en laten
zien. of met behu p'",an 'rtrtuc.tl reolity."

Certif icaat zegt meer dan diploma
Van \,\,/akeren is b q met dlt type industr ecertif lcaten. "tet
lesprogramma geeft docenten een zetle n de goede r chting
a s het gaat om hel bepalen tnielke vaardigheden sludenten

"Voor mij zegt het
halen van een dergelijk
certificaat meer dan
een diploma."

nodig hebben om bepaa de hande ngen t-- verrichten. Unlty
heeft de skrll eisen al mooi in kaders geste d. Voor r-l,l l zegt het
ha en van een dergelijk certlf icaat meer dan een dip oma. Een
van mqn eer ingen oopt stage bq een bedrijf, ook daar r,rraren
ze erg enthousrast. Zodra ze doorhadden i,,e ke vaardlgheden
inrorden getra nd rnet Unily, zagen ze dat dil aansir t op hun
loekomslp annen en de rol die technolog e daarin spee t",
a dus Van Wakeren.

Van NewYork naar Utrecht
Voge s vo gt de ontwikke ingen op het gebted van tech
en des gn op de voet. ln februari 2019 maakte hij kennis
met de Unily cert licer ng li'1dens een conferentie in
Lrssabon. Op een conferentle ln Ner.,rr York ontmoette hij
vertegenwoordrgers van Unriy dle hem yrezen op het
nieu,,rre cert f cerngsprogramma. " k dook vervolgens in
de mcgelijkheCen en zag al sne de potentie. !et moole
is dat oncarks C:t het programma Lrit de VS komt. h--t
goed aars -ii, op het Neder andse systeem. Het is wat dal
belreft echt tli ug/ cind pl.ty. We horen van docenten dle het
es[.ateriaa] hebben bekeken dat de inhoud precres s
^.t
de eerl ngen behande en op schoo , dus het esprogramrna
hoeft niel te worden aangepast. Mel het certif caat -.]n ze

bovendien veel beter voorbererd op een vraag vanl t de
arbe dsmarkt."

Docenlen en eerlingen kunnen kunnen via S im in de k as
tegen een sterk geredrceerd tarlef aan het esmateriaa
komen en een examenvoucher beste en. Het gratis
esmaterlaal via Unity Learn bereidt hen al voor 90 procent
voor op het examen. Hel eramenvoucher kost € 44,95 euro.
Deze lareven zrjn fors ager dan wanneeT eerlingen na hun
schoollijd een derqe i1k certif icaat ha en.
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.-!=err'",aor hai n'rakea vaa een afspraak cf r.rragen ov-or L-.rea &
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De samenwerking krlam tot stand loen Dennis van Wakeren
SLBd ensten benaderde over Unily. Een co lega van hem
d e toeva l ger,'rrijs ook tn New York was ge',/,/eesl, had hem
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