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Op dit moment wordt overal ter wereld 
geïnvesteerd in quantum technologie. 
Zowel in de ontwikkeling van quantum 
computing,  quantumsimulatie als 
quantumcommunicatie en quantum 
sensing. Zozeer zelfs dat er sprake is van 
een quantum race.

Wanneer quantumcomputers vol
doende groot en robuust zijn hopen we 
door nieuwe manieren van berekenen 
complexe optimalisatie vraagstukken op 
te kunnen lossen. We zullen routering 
en simulatie van nieuw te ontwerpen 
producten sneller en beter kunnen 
 berekenen. Met quantumsimulatie gaan 
we nieuwe materialen ontwik kelen. Je 
kunt hierbij denken aan medicijnen, 
katalysatoren of materialen die zonlicht 
beter in elektriciteit kunnen omzetten. 
Door quantumcommunicatie willen we 
inherent veilige communicatie tot stand 
brengen. Met quantum sensing kunnen 
we nog veel preciezer meten dan tot op 
heden  mogelijk is. Dit kan zijn op het 
gebied van zwaarte kracht waardoor we 
holtes in de ondergrond kunnen. Of we 
kunnen  klokken ontwikkelen die een niet 
grotere afwijking dan 1 seconde hebben 
op de leeftijd van het universum. 

In elk van deze gebieden is de 
ontwikkeling divers en op verschillende 
niveaus waardoor quantum techno logie 
nog grotendeels een technologie van de 

toekomst is. Willen Nederland en Europa 
in deze ontwikkeling van quantum
technologie meedoen, dan zullen we 
ons best daarvoor moeten doen in 
onderzoek maar ook in onderwijs van 
deze nieuwe technologie. Om hieraan 
invulling te geven is het lectoraat  Applied 
Quantum Computing begonnen. 

Marten Teitsma, Lector Applied 
 Quantum Computing aan de Hoge
school van Amsterdam, zal op dinsdag 
30 november 2021 om 16.00 uur (CET) 
zijn lectorale rede uitspreken. Hierin 
zal hij uiteenzetten hoe het lectoraat 
de komende jaren bij wil dragen aan 
onderzoek, onderwijs en praktijk.

U wordt door het College van Bestuur 
van harte uitgenodigd deze lectorale 
rede digitaal bij te wonen. Vanwege 
de maatregelen om verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan 
zal de lectorale rede een besloten 
karakter hebben en als livecast worden 
uitgezonden. 

Dr. G.R. (Geleyn) Meijer Rector 
Hogeschool van Amsterdam.

LIVECAST LECTORALE REDE 
30 NOVEMBER 16:00 CET 
Meer informatie en de link 
naar de livecast vindt u via:  
hva.nl/ lectoraleredemartenteitsma
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