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Wetenswaardigheden van de Dean: 
 
Beste collega’s, studenten en Technews lezers, 

 
Een veelbewogen schooljaar komt bijna ten einde. De opleidingen van Technology 
hebben zich ook het afgelopen jaar weer van hun beste kant laten zien. Zo waren 
we met onze solarboot aanwezig bij de opening van de nieuwe vaarverbinding 
tussen Nederland en Duitsland, hebben studenten werktuigbouwkunde de finale 
bereikt van de uitvinderssalon en is de masteropleiding biopolymer engineering 

positief geaccrediteerd. Omdat onze opleidingen zich in snel tempo ontwikkelen 
zal deze Technews dan ook de laatste zijn die in dit format verschijnt. Het  
komende jaar zal onze nieuwe MarCom medewerkster Margo van der Meer  
verantwoordelijk worden voor de input. Jullie zullen letterlijk en figuurlijk nog  
veel van haar horen!  
 

Dat de opleidingen van Technology aantrekkelijk zijn bewijst de verwachte groei 
voor het komende schooljaar. Met name de internationale informatica opleiding 
zorgt voor veel aanmeldingen. Dat dit de nodige uitdagingen met zich meebrengt 
is duidelijk. Het MT is dan ook druk doende om de verwachte verdubbeling van 
het studentenaantal op te vangen. Wij gaan er van uit dat we met elkaar tot  
creatieve en duurzame oplossingen kunnen komen om de groei vast te houden. 
Het komende schooljaar zullen wij dankzij de groei van onze opleidingen weer 

nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Zo zijn Amanda Lucas en Anniek Bruins 
aangetrokken om aan de kennisoverdracht van Cor Meijer uitvoering te geven. 
Hiernaast zal Marcus Dirks het komende schooljaar naast Elleke  Jagersma het 
vak communicatie verzorgen. Wij heten alle nieuwe collega’s van harte welkom! 
Vanwege de groei van het aantal collega’s die generieke vakken verzorgen heeft 
het MT besloten een aparte vaksectie in te richten. Hierover zal het komende 

schooljaar nader worden gecommuniceerd.  

 
Technology heeft de afgelopen drie jaar uitvoering gegeven aan het masterplan 
2.0 en het ziet er naar uit dat de daarin beschreven targets worden gehaald in 
september. Dit wil echter niet zeggen dat we op onze lauweren kunnen rusten. 
Het nieuwe schooljaar zal in het teken staan van de instellingstoets kwaliteitszorg 
(IK) waarover jullie in de laatste team Techniek vergadering zijn geïnformeerd. 

Hiernaast wordt een interne mid-term audit gehouden waarbij de accreditatie-
waardigheid van onze opleidingen onder de loep wordt genomen. Redenen te 
over om te genieten van de vakantie en alle rust te nemen voor de uitdagingen 
van het komende schooljaar. 
 

Namens het MT wens ik jullie allen een hele prettige vakantie! 
 

Drs. Richard M. Delger MA 
Dean technology Stenden hogeschool Emmen 
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Ondertussen in MyConcept 
 
26 april was er een Girlsday georganiseerd in MyConcept om meiden van 
HAVO 4 & VWO 4 te interesseren voor techniek. Tijdens de Girlsday gaven  
drie bedrijven workshops op het gebied van informatica, werktuigbouwkunde 
en life science. De inhoud van de workshops was gericht op de interesses van 

meiden en worden door vrouwen gegeven. Het doel van de dag was laten zien 

dat techniek leuk en ook interessant is voor meiden. Als in Nederland meisjes 
geïnteresseerd raken in bèta/techniek, dan is er een groot deel van het  
verwachte tekort aan bèta/technici opgelost. 
 
De leerlingen gingen samen met de bedrijven Pezy, DSM en Multimove tijdens 
Girlsday ballonautootjes maken, DNA isoleren en transformeren, de ins en 

outs leren over ‘verleiden’ op het internet. Bovendien gaf Tweede Kamerlid 
Anne-Wil Lucas een workshop planologie over het aantrekkelijker maken van 
het centrum van Emmen.  
 
De Girlsday van Stenden Hogeschool is onderdeel van de voor de vierde keer 
door VHTO georganiseerde landelijke Girlsday op 25 april. Girlsday is een  

internationaal evenement waarbij duizenden meisjes kennismaken met bèta, 

techniek en ICT. Bij uiteenlopende technische bedrijven en (hoger onderwijs)-
instellingen door heel Nederland vinden er activiteiten plaats. Meisjes kunnen 
zo een kijkje nemen in de fascinerende wereld van bètawetenschap en  
technologie en ontmoeten (vrouwelijke) professionals die in deze sectoren 
werken. 

RTV Drenthe heeft een nieuwsitem gemaakt over de Girlsdag. Deze is te 
vinden via deze link: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/girlsday-bij-stenden   
  

Stenden MyConcept wordt steeds intensiever gebruikt door allerlei interne en 

externe partijen. Bijvoorbeeld een kunstenares die een deel van haar      

kunstwerk in 3D laat printen, studenten van het Noorderpoortcollege die       

er een leerzame dag hebben en meiden van havo en vwo die verschillende 

technische workshops krijgen tijdens Girlsday. Wij naderen de grens van   

2500 gebruikers, een heugelijk feit in slechts anderhalfjarig bestaan! 

 

Afspraken maken voor gebruik van machines en inroostering van de ruimte 

kunnen bij de floormanager Serisma Parmesardien worden gemaakt 

(serisma.parmesardien2@stenden.com). 

Namens MyConcept,  

Een hele fijne zomervakantie & tot september! 

 

 

 

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/girlsday-bij-stenden
mailto:serisma.parmesardien2@stenden.com
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Nieuws van Stenden PRE: 
 
Stenden en Windesheim starten Master of Polymer 

Engineering 
 

De hogescholen Windesheim en Stenden zijn voornemens om vanaf   
1 september 2013 een nieuwe masteropleiding te starten: Polymer  

Engineering. Ofwel: Kunststoftechnologie. Een korte hoogwaardige 
vakopleiding voor engineers en chemisch technologen die hun grenzen 
willen verleggen. 
 
Meer kennis vereist ontwikkeling van kunststoffen 

Beide hogescholen voorzien met deze unieke opleiding in een duidelijke  
behoefte bij bedrijven. Hoogwaardige kunststoffen zijn niet meer weg te  
denken uit onze hightech samenleving. Ze worden sterker, lichter, hebben  
een langere levensduur en zijn steeds beter geschikt voor recycling en  
hergebruik. Voor de verdere ontwikkeling van kunststoffen is meer kennis  
vereist, zowel van de materialen als van de wijze van produceren. De industrie 
is hard op zoek naar engineers en chemisch technologen die begrijpen hoe 

kunststoffen zich gedragen en die weten hoe het productieproces het beste  
ingericht kan worden. 
 
Onderzoeker, adviseur en procesontwerper 
De afgestudeerde van de Master of Polymer Engineering is onderzoeker van 
gedrag van kunststoffen in grootschalige productieomgevingen, is adviseur  

op het gebied van het gebruik van kunststoffen en is procesontwerper van  
productieprocessen van kunststofproducten. 
 
In aanloop naar de start van de nieuwe masteropleiding is de cruciale toets  
met positief gevolg afgerond. De beide hogescholen zien de formele  
bekrachtiging door NVAO in juli met vertrouwen tegemoet. 

 

Meer informatie: www.windesheim.nl/polymerengineering en 
www.stendenpre.com 
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Nieuws van Stenden PRE: 
 
Bezoek Koninklijk Paar aan de Provincie Drenthe 
 
In Dwingeloo presenteerden de 12 gemeenten van de Provincie Drenthe zich. 
De Gemeente Emmen werd vertegenwoordigd door zowel Stenden Pre als  
Applied Polymer Innovations (API). 

 

In de presentatie werd aandacht gegeven aan nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van duurzame kunststoffen. Als voorbeeld werd de ontwikkeling van een 
composteerbaar tentoonstellingstapijt getoond, gemaakt uit mais. Als tweede 
voorbeeld werd 3D printing toegelicht. Uitleg is gegeven van een werkende 3D 
printer. Als aardigheidje is een 3D-print overhandigt aan het Koninklijk Paar van 
het Statieportret. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Onderzoek commerciële kansen voor duurzame 
kunststoffen gaat internationaal 
 
Kunststofbedrijven aan weerszijden van de grens Duitsland Emmen zijn  
inmiddels actief betrokken bij het onderzoek commerciële kansen voor  
duurzame kunststoffen. Kan duurzame kunststof werkelijk alle traditionele,  

olie gebaseerde kunststoffen vervangen? Hoe gaat dat in onze  
verpakkingsindustrie bijvoorbeeld, en wat kan er allemaal nog meer? Kan je 
vleesschaaltjes van duurzame kunststof maken en wil de consument dat?  
Vragen die in het onderzoek centraal staan, vragen van de markt en de  
antwoorden met duurzame kunststof. Het onderzoek heeft een pre  
concurrentiële karakter en moet ten goede komen aan de bedrijfstak  

die onderzoek doet samen met Stenden naar duurzame kunststoffen.  
De School of Commerce en kunststofknooppunt Stenden PRE werken  
nauw samen in dit onderzoek. Zo worden de invalshoeken markt en  
techniek gecombineerd. Resultaten van het onderzoek worden in  
september 2013 gepubliceerd. 
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Internationale IT-opleiding bij Stenden  
populair in binnen- en buitenland 
 
Het aantal aanmeldingen bij de  internationale opleiding Information 
Technology van Stenden in Emmen overtreft de gunstige prognose  

van eerder dit jaar voor de instroom van september 2013. De  

Informatica-opleiding werd in 2012 goed gewaardeerd in de Elsevier. 
Richard Delger, Dean van de techniekopleidingen van Stenden, heeft 
ook nog een andere verklaring. “De boven verwachte stijgende van  
de instroom is het gevolg van de sterker wordende samenwerking  
met toonaangevende landelijke en internationale ICT-bedrijven en  
de mogelijkheid om met de internationale IT-opleiding in het  

buitenland te werken.” 
 
In februari van dit jaar zijn zeven studenten gestart met de internationale IT 
opleiding. Voor de instroom van september hebben zich inmiddels al 34  
Europese en non-Europese studenten aangemeld en dat aantal groeit nog 

steeds. Ook Nederlandse studenten uit het Westen van het land tonen interesse 
in de internationale IT opleiding van Stenden in Emmen. Dat is opvallend,  

omdat de meeste studenten van Stenden in Emmen uit omgeving van Drenthe, 
Groningen en Overijssel komen.  
 
Verbinding met de arbeidsmarkt 
Het internationale IT-programma heeft een goede verbinding met de 
(internationale) arbeidsmarkt. Nationale en internationale IT-bedrijven zoals  
HP en CGI krijgen de mogelijkheid extra-curriculaire vakken en projecten in  

de opleiding te verzorgen. Daardoor blijft de inhoud van de opleiding aansluiten 
bij de snelle ontwikkelingen op het gebied van ICT. 
 

Uniek aanbod 
Stenden is uniek in het programma en de wijze waarop zij dit aanbiedt:  
kleinschalig, persoonlijk, veel aandacht voor de student en via Probleem  

Based Learning (PBL). Daarnaast blijkt de mogelijkheid van werken op de  
internationale arbeidsmarkt interessant voor studenten.  
 
Vwo-leerlingen 
De internationale IT-opleiding richt zich ook op Nederlandse vwo-studenten, 
omdat juist deze doelgroep interesse heeft in de internationale arbeidsmarkt. 
De opleiding geeft een goede basis voor diverse functies bij internationale  

ICT-bedrijven. 
 
Overigens is de samenwerking met het werkveld niet nieuw voor de techniek 

opleidingen van Stenden. Ook de opleiding Werktuigbouwkunde werkt nauw 
samen met bijvoorbeeld het bekende bedrijf Fokker. 
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Uitvinding studenten Werktuigbouwkunde 
derde plaats in finale Uitvinderssalon 
 

The Medicator, de intelligente medicijndispenser ontworpen door twee-
dejaarsstudenten Werktuigbouwkunde van Stenden, kreeg de derde 

prijs in de finale van de Uitvinderssalon van Innovatiecluster Drachten. 

In totaal gingen twaalf uitvindingen door naar de finale, waarvan drie 
uitvindingen van Stenden-studenten. De opdracht van de Uitvinderssa-
lon: Ontwikkel iets mechanisch, elektronisch of mechatronisch wat ou-
dere en minder valide mensen helpt in hun dagelijks leven, thuis. The 
Medicator is een intelligente elektronische medicijndispenser waarmee 
senioren de juiste medicijnen op de juiste dag en in juiste hoeveelheid 

krijgen. 
 

Medicator  
De Medicator is een dispenser voor medicijnen die, op van tevoren ingestelde 
tijdstippen, een pieptoon afgeeft, zodat de oudere weet dat een medicijnen in-

genomen moet worden. Wordt dat nagelaten dan gaat een rood lampje branden 
en gaat tegelijkertijd een signaal naar de hulpverlening als bijvoorbeeld thuis-
zorg. Het apparaat kan ingesteld worden naar de medicijnbehoeftes van de ge-
bruiker. Er zijn zeven dagen met vier tijdstippen waarop een signaal afgegeven 

kan worden.  
Studenten Werktuigbouwkunde Marjelle de Vries, Anouk Hooiveld, Koen Reu-
vers, Thomas Immink, Jurrian Tholen en Maurice Huiting maakten samen het 
winnende ontwerp. “Uit onderzoek en gesprekken met een seniorenpanel bleek 
dat de medicijnverdeling over de dag vaak niet consequent gebeurt, maar ook 
dat ouderen regelmatig een dosis vergeten. De Medicator zorgt voor een stuk 
controle dat van levensbelang kan zijn.” 

 

Wedstrijd met een maatschappelijk doel  

De uitvinderssalon is een wedstrijd waarbij studenten van de deelnemende op-
leidingsinstituten (Stenden Hogeschool, RUG, Windesheim, Hanzehogeschool, 
HIT en NHL) worden uitgedaagd om een uitvinding te doen die gericht is op de 
verhoging van zelfredzaamheid voor ouderen en/of minder validen in de maat-
schappij.  
 

Foto’s Jan Benus 
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Solarboot bij opening nieuwe Veenvaart  
8 juni 
 
Vanaf deze maand is Nederland een prachtige vaarverbinding rijker: De     

Veenvaart. Deze nieuwe route voert door de Drentse en Groninger             

veenkoloniën. Hier ziet u  vanaf de boot én op de wal hoe het landschap, de 

natuur en de cultuur zich door de eeuwen heen heeft gevormd. Van de ijstijd 

tot nu. De Solarboot van Stenden vaart mee tijdens de opening van de      

Veenvaart op 8 juni, omdat het met zijn duurzame concept het behoud van  

natuur en milieu ondersteunt. Daarnaast is Stenden in Emmen blij met deze 

nieuwe moderne vaarverbinding die de bezienswaardigheden, natuur en rijke 

historie van de provincie benadrukt.  
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Oproep ledenwerving SMR MEM-Tech 
 
Voor het komende schooljaar 2013-2014 is de SMR MEM-Tech op zoek naar 
nieuwe leden. 
Gebaseerd op het aantal opleidingen en de studentenaantallen binnen onze 
School kunnen wij de Raad inrichten met 6 personeelsleden (3 van Techniek en 

3 van MEM) en 6 studenten (3 van Techniek en 3 van MEM). 
 
Voor de ideale vertegenwoordiging van de School zijn wij op zoek naar: 

1 student Werktuigbouwkunde  
1 student Informatica 
1 docent Werktuigbouwkunde 
1 docent Informatica 
1 docent Life-Science 
1 docent MEM 

 
Bij deze dus een oproep om je kandidaat te stellen voor een lidmaatschap bij de 
SMR MEM-Tech.  
 

Deel uitmaken van de SMR MEM-Tech is een boeiende taak  die je inzicht geeft 
in het reilen en zeilen van de organisatie en waar je je sterk kunt maken voor 
de belangen van je collega's.Werkzaamheden en inzet worden uiteraard gefaci-

liteerd en er zijn mogelijkheden voor scholing. 
 
Mocht je belangstelling hebben meld je dan aan bij Jeltje Terpstra 
(jeltje.terpstra@stenden.com)  of Erie van Ojen 
(erie.van.ojen@stenden.com) voor 1 september aanstaande. 
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Praktische zaken & bereikbaarheid van de af-
delingen tijdens de zomervakantie  

 

 Istudy Emmen, winkel en bibliotheek zijn gesloten van 15-07-2013 tot  

 12-08-2013, benodigdheden uit de winkel moeten voor 15 juli afgehaald 

 worden. Istudy Leeuwarden neemt in deze periode de taken  

 over:  istudy@stenden.com telefoon: 058-2441100. 

 Istudy Leeuwarden is in week 30, 31 en 32 bereikbaar van ma t/m vr. 

08.30-12.30 uur, overige weken van ma t/m vr. van 08.30-16.30 uur. 

 Secretariaat Techniek afwezig van 22-07-2013 tot 12-08-2013. 

 Secretariaat School of Business Emmen afwezig van 22-07-2013 tot 12-

08-2013. 

 Secretariaat Pabo Emmen afwezig van 15-07-2013 tot 19-08-2013. 

 Secretariaat School of Commerce Emmen is de gehele zomervakantie 

bereikbaar. 

 Caroline Wille is tijdens zomervakantie bereikbaar voor Duitse studenten 

en vragen over de zomercursus Nederlands. 

 Back Office (Progress en Planning) gesloten van 22-07-2013 tot 19-08-

2013. 

 De secretariaten mailen de programma’s van de Studie Start Week (SSW) 

naar de receptie Emmen receptie.emmen@stenden.com 

 en istudy Leeuwarden istudy@stenden.com 

 Istudy Emmen plaatst een afwezigheids melding op de mailbox + de ge-

gevens istudy Leeuwarden. 
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Fotocompilatie schooljaar 2012-2013 

8 juli 2013, nr. 31 



       

 TECHNEWS! 

Centres of Expertise 

 Avans hogeschool:  

Center of Expertise Biobased 

Economy (BBE) 

 CAH Vilentum:  

Centre of Expertise Agrofood 

en Ondernemen 

 Fontys:  

HTSM Center of Expertise 

'Productietechniek en Mate-

rialen' 

 Hanzehogeschool Groning-

en:  

Center of Expertise Healthy 

Ageing Centre of Expertise 

Energy 

 Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen: 

Automotive Center of Exper-

tise (ACE) 

Sustainable (Electrical) En-

ergy Centre of Expertise 

(SEECE) 

 Hogeschool de Kempel:  

Center of Expertise Persoon-

lijk Meesterschap 

 Hogeschool Leiden:  

Centre of Expertise Geno-

mics 

 Hogeschool Utrecht:  

Center of Expertise Creatie-

ve Industrie/ Interactieve 

Media 

 Hogeschool van Amster-

dam:  

KennisDC Logistiek Center of 

Expertise - Creatieve Indu-

strie & ICT 

 Hogeschool Rotterdam:  

Sustainable Mainport Inno-

vation 

 Hogeschool Zuyd:  

Chemelot Innovation and 

Learning Labs (CHILL)  

Center of Expertise Inno-

vatieve Zorg en Technologie 

 HZ University of Applied 

Sciences:  

Centre of Expertise voor 

Deltatechnologie 

 NHL hogeschool:  

Centre of Expertise Water 

Technology 

 NHTV internationaal hoger 

onderwijs Breda:  

Centre of Expertise voor 

Toerisme, Leisure en Hospi-

tality 

 Saxion:  

Centre of Expertise Tech-

niekOnderwijs Expertisecen-

trum Oost Nederland HTSM 

(werktitel) 

 Stenden Hogeschool:  

Centre of Expertise Smart 

Polymeric Materials 
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Centres of Expertise en onderzoeksinzet  

hogescholen 

Onder de titel 'Praktijkgericht onderzoek binnen Centres of Expertise' heeft de HBO

-raad een bureaukalender voor 2013 uitgebracht. De kalender bevat korte        

portretten die een indruk geven van de Centres of Expertise (CoE's), wat ze zijn, 

wat ze doen en wat hun waarde is. De selectie is zoveel mogelijk gespreid over 

verschillende sectoren. De overige Centres zijn opgenomen in dit document. Wilt  

u meer weten over alle activiteiten, samenwerkingsverbanden en onderzoeken  

binnen een CoE, neem dan contact op met de Centres of Expertise van de        

hogescholen. 

Centres of Expertise 

In 2012 werden hogescholen uitgenodigd in hun prestatieafspraken met het      

ministerie van OCW voorstellen op te nemen voor de oprichting van nieuwe     

Centres of Expertise (CoE). Meer dan 40 voorstellen werden ingediend. Op advies 

van de reviewcommissie Hoger Onderwijs stelde de staatssecretaris vast welke 

voorstellen overheidsfinanciering krijgen. 18 Centres of Expertise worden         

gefinancierd met elke één miljoen euro. 

Deze publiek-private samenwerkingen richten zich op sectoren die voor het      

welzijn en de welvaart van Nederland van groot belang zijn. De centra spelen      

een belangrijke rol bij het opleiden van onderzoekende professionals die kennis 

kunnen omzetten in nieuwe producten, technologieën en diensten. De eerste drie 

centra gingen in 2010 van start. En nu komen er dus nog eens 18 CoE's bij. In    

de kalender vindt u een selectie van 12 expertisecentra in de vorm van korte    

portretten. 

Onderzoeksinzet hogescholen 

Binnen hogescholen zijn lectoren, docenten, promovendi en studenten betrokken 

bij de uitvoering van praktijkgericht onderzoek. De meeste aanstellingen zijn niet 

voltijds. In de bijgaande pdf staat de onderzoeksinzet per hogeschool. Onder-

zoeksinzet heeft betrekking op alle onderzoeksactiviteiten die onderdeel uitmaken 

van een onderzoeksprogramma- of project, waarbij een of meer lectoren zijn    

betrokken. het gaat daarbij om de onderzoeksinzet van personeel met een    

dienstverband bij de hogeschool ongeacht of het een tijdelijke of vaste aanstelling 

betreft. Naar de hogeschool gedetacheerde tellen ook mee, evenals medewerkers 

die op declaratiebasis werken. Een medewerker die onderzoek verricht bij meer 

dan één hogeschool wordt in absolute zin bij al deze hogescholen opgevoerd; zijn 

of haar fte's worden naar realiteit over de hogescholen verdeeld.  

 Lectoren: bij fte's zijn de volledige aanstellingen als lector bij de hogeschool     

opgevoerd (dus ongeachte de activiteiten) 

(docent-)onderzoekers: zij die geen lector zijn maar wel onderzoeks-      

activiteiten verrichten die onderdeel uitmaken van een onderzoeks-

programma of -project waarbij een of meerdere lectoren zijn betrokken. Bij 

fte's is alleen de daadwerkelijk aan onderzoek toe te rekenen fte-omvang 

meegeteld. 

 Promovendi: Alleen binnen de hogescholen geregistreerde promovendi, dus       

gelieerd aan onderzoek van de hogeschool en niet op eigen titel. Bij fte's is 

alleen de daadwerkelijk aan onderzoek toe te rekenen fte-omvang         

meegenomen. 

 Ondersteuning: Zij die aan het onderzoek bijdragen (ook secretarieel/

administratief), maar niet als lector, promovendi of (docent)onderzoeker.         

studenten die bezoldigde activiteiten verrichten en dus in fte's zijn uit te 

drukken tellen hier ook mee. 

 % gepromoveerd: percentage van lectoren respectievelijkbij onderzoek   

betrokken docenten en andere onderzoekers dat is gepromoveerd. 

 

http://www.vereniginghogescholen.nl/vereniging-hogescholen/feiten-en-cijfers/doc_download/1756-informatiedocument-centres-of-expertise-hbo-raad-2012
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Vier noordelijke hogescholen starten met top-
programma ondernemerschap 
 
De Noorderlingen, het eerste gezamenlijke topprogramma van de vier noordelij-

ke hogescholen - samenwerkend in het Sectorplan Noord - gaat van start. Een 
unieke samenwerking waarbij het noordelijk bedrijfsleven nauw betrokken is. 

De Noorderlingen is een topprogramma ondernemerschap voor ambitieuze en 
ondernemende studenten uit Noord-Nederland. Het is een uitdagend traject 
voor studenten die hun ondernemersidee willen omzetten naar een eigen bedrijf 
of met hun huidige bedrijf willen groeien. Hierbij worden ze gecoacht en geadvi-
seerd door ervaren ondernemers en professionals uit het werkveld. De Noorder-

lingen is een onderwijsprogramma van een half jaar en gaat van start in sep-
tember 2013. 
 
De geschikte Noorderling 
De deelnemende studenten moeten lef hebben, visie en een innovatief concept, 
verantwoord risico zoeken, durven te falen, hun eigen bestemming bepalen en 
een voorbeeld zijn voor anderen. 

 
Bijzondere samenwerking 
Het programma wordt verzorgd door de vier hogescholen in Noord-Nederland; 
NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en Han-
zehogeschool Groningen, onder aanvoering van de laatste, die binnen het Sec-
torplan Noord het thema Ondernemerschap cooerdineert. Een groot aantal be-

drijven en organisaties uit de noordelijke regio ondersteunt dit initiatief en heeft 
zich verzameld in Stichting De Noorderlingen. De partners in de stichting leve-
ren allemaal op eigen wijze een bijdrage: er zijn partners die zich inzetten als 
coach voor de deelnemers, maar een aantal gespecialiseerde bedrijven geven 
ook inhoudelijk advies. 
 

Boeken dicht en naar buiten 

De jonge ondernemers werken in een inspirerende omgeving met andere star-
tende ondernemers, waardoor kennisdeling sterk wordt gestimuleerd. Een half 
jaar geen collegebanken, maar bedrijfsbezoeken afleggen, gesprekken voeren 
en workshops volgen. Het traject geeft richting aan de zoektocht naar een sterk 
businessmodel, waarbij ook veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. De 
gekozen aanpak is onderscheidend van het huidige aanbod aan minoren en af-
studeertrajecten, waarin de focus vooral op `kennismaken met' ondernemer-

schap ligt. Bij De Noorderlingen is het doel dat elke deelnemer ook daadwerke-
lijk een bedrijf start en blijft ondernemen. De deelnemers kiezen zelf hun focus 
voor het semester, waardoor het programma sterk op maat kan worden ge-
maakt. 

 
Hoe kun je Noorderling worden 

Het onderwijsprogramma De Noorderlingen is toegankelijk voor derde- en vier-
dejaars studenten van de vier hogescholen. Maar ook geinteresseerde studen-
ten van andere hogescholen kunnen aan het onderwijsprogramma deelnemen 
via het 'kies-op-maat' systeem. Geschikte en gemotiveerde studenten kunnen 
worden voorgedragen door docenten. Studenten die niet op deze voordracht 
willen wachten, kunnen zich aanmelden via de website van De Noorderlingen. 
De tien studenten met het beste ondernemersconcept starten in september met 

het topprogramma ondernemerschap. 
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Overzicht interne evenementen in Emmen  

studiejaar 2012-2013 
11 juli   Uitreiking getuigschriften hoofdfase Techniek 

15 juli t/m 16 aug.  Zomervakantie 

 
Studiejaar 2013-2014 
13 augustus   Last minute open dag 
22 augustus   Vergadering examencommissie 

27 aug. t/m 29 aug. Studiestartweek   
3 september  Opening hogeschooljaar 
24 september  Teamuitje team Techniek 
26 september  Vergadering examencommissie 
3 oktober   Uitreiking OKE prijs 
10 oktober   Uitreiking getuigschriften propedeuse Techniek 

11 oktober   Raad van Advies 
17 oktober   Vergadering examencommissie 

21 okt. t/m 25 okt. Herfstvakantie 
21 november  Stageterugkomdag 
23 november  Open Dag 
28 november  Vergadering examencommissie 
10 dec. t/m 12 dec. Profielkeuzedagen 

12 december  Uitreiking getuigschriften hoofdfase Techniek 
19 december  Vergadering examencommissie 
20 december  Gebouw gesloten om 15.00 uur 
23 dec. t/m 27 dec. Gebouw gesloten 
23 dec. t/m 3 jan.  Kerstvakantie 
7 januari   Nieuwjaarsreceptie Leeuwarden 
14 januari   Themamiddag team Techniek 

27 jan. t/m 31 jan. Studiestartweek februari-instroom 

30 januari    Vergadering examencommissie 
31 januari   Raad van Advies 
11 feb. t/m 13 feb. Profielkeuzedagen 
20 februari   Vergadering examencommissie 
24 feb. t/m 28 feb.  Voorjaarsvakantie 

6 maart   Uitreiking getuigschriften propedeuse Techniek 
8 maart    Open Dag 
27 maart   Vergadering examencommissie 
8 april   Teamuitje team Techniek 
18 april   Goede Vrijdag 
21 april   2e paasdag 
24 april   Stageterugkomdag 

24 april    Vergadering examencommissie 
26 april   Koningsdag 
28 april t/m 2 mei  Meivakantie 
5 mei    Bevrijdingsdag 
22 mei   Vergadering examencommissie 
29 mei   Hemelvaartsdag 
30 mei   Verplichte vrije dag 

6 juni    Open Dag 
9 juni    2e pinksterdag 
13 juni    Raad van Advies 
19 juni   Vergadering examencommissie 
3 juli    Uitreiking getuigschriften hoofdfase Techniek 

14 juli t/m 15 aug. Zomervakantie 
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