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Beste collega’s, studenten en Technews lezers, 
 

Het nieuwe schooljaar is alweer enige weken oud en de meeste studenten en  

medewerkers van Stenden Technology hebben het ritme alweer goed te pakken. 
Na een enerverende Studie Startweek waarin we ruim 150 nieuwe studenten 
mochten verwelkomen, gaan we gezamenlijk verder met de ontwikkeling en  
uitvoering van hoogstaand onderwijs.  
 
Aansluiting beroepenveld  
Het komende schooljaar staat in het teken van een aantal belangrijke  

ontwikkelingen binnen het technische beroepenveld, de overheidsdoelstellingen 
en samenwerking met externe partners. Het technisch beroepenveld maakt een 
dynamische tijd door waarin enerzijds sprake is van grote personeelstekorten en 
anderzijds van boventalligheid. De vraag naar kennis en vaardigheden vanuit het 

technische beroepenveld veranderd, dus ook de eisen aan de inhoud en opbouw 
van de techniekopleidingen. Vanuit de opleidingen wordt dit jaar gekeken naar 
mogelijkheden om op deze dynamiek een antwoord te geven. Zo zal er  

onderzocht worden of Werktuigbouwkunde een duale variant kan opzetten, zal 
het curriculum van Life Sciences in leerlijnen worden aangesloten op duurzame 
kunststoffen en management skills. Ook zullen de Informatica-opleidingen met de 
AD ICT-beheer en International-IT verder professionaliseren. 
 
Onderwijskwaliteit  

De samenwerking met en aansluiting op het technisch beroepenveld zal dit jaar 
mede in het teken staan van onderwijskwaliteit. Naast de team techniekbrede 
sessies waarbij de onderwijskwaliteit aan de orde is gekomen, zal er het komende 

schooljaar worden gewerkt aan de concrete invulling van de digitale  
kwaliteitskast. Binnenkort wordt de opzet van de digitale kwaliteitskast aan het 
College van Bestuur gepresenteerd en we hopen op groen licht voor de verdere 
uitvoering. De mid-term audit die binnenkort bij onze opleidingen zal worden  

gehouden komt bij de verdere concretisering uitstekend van pas.   
 
Samenwerking NHL Hogeschool  
Het zal niemand tijdens de opening van het hogeschooljaar zijn ontgaan dat 
Stenden Hogeschool de samenwerking met de Noordelijke Hogeschool  
Leeuwarden (NHL) gaat intensiveren. Het management van de  
techniekopleidingen van beide hogescholen hebben inmiddels verkennende  

gesprekken gevoerd. Het komende schooljaar zullen we tijdens ‘meet and greet’ 

bijeenkomsten de docententeams van beide hogescholen hun kennis en ervaring 
laten delen en de versterking van elkaars kunde laten zoeken. De samenwerking 
met onze partnerscholen in het VO zal naast de uitvoering van het  
technasium-convenant door het opzetten van excellentieprogramma’s voor  
diverse vakken worden uitgebouwd.  
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Leerlingen Nieuwe Veste in MyConcept 

Op 11 september zijn 12 leerlingen van de Nieuwe Veste te Coevorden op  
bezoek geweest in MyConcept. De leerlingen hebben hier 3 workshops gedaan, 
namelijk: ontwerp je eigen sleutelhanger, programmeren met lego mindstorms 

& chemische tuin. De leerlingen vonden het leuk om een keer op Stenden te 
zijn. 
    
3DprintNL 

Op 19 september waren we samen met Stenden PRÉ aanwezig op het  
3DprintNL event. Het event was druk bezocht door allerlei verschillende  
soorten mensen. Het was voor ons als Stenden wel een succes! Volgend jaar 
zijn we weer van de partij! 
 
3DprintNL is het grootste event van Noord

-Nederland op het gebied van 3D printen. 

Op 19 september 2013 werden de nieuw-

ste technologieën,  

toepassingen & technieken rondom 3D 

printen gepresenteerd tijdens een  

gratis event, bestaande uit een beurs & 

een congres. Voor iedereen, dus ook voor 

wie nog niet thuis is in de wereld van het 

3D printen was dit een unieke belevenis.   

 

 

Verenigd in veen 
Een project van Veenmuseum in Coevorden gaf aan middelbare scholieren van 
de Nieuwe Veste uit Coevorden de opdracht om een nieuw materiaal te  
bedenken wat op echt veen lijkt. Het beste idee  zal uiteindelijk verwerkt  
moeten worden in een veenpad in het museum. Rudy Folkersma, lector  

duurzame kunststoffen bij het expertise centrum Stenden PRE, was voorzitter 
van de jury van dit project. Drie groepen leerlingen die voldeden aan de eisen 
van het Veenmuseum zijn twee weken geleden naar Stenden gekomen om 
verschillende proefjes te doen in het MyConcept. In MyConcept onderzochten 

ze hun idee.  
 

Daarna zette een student van de 
opleiding Werktuigbouw een  
onderzoeksrapport hierover op.  
Dit rapport is doorgestuurd naar het 
Veenmuseum om te kijken of het  
uiteindelijk geïmplementeerd kan 
worden. 

 
Na dit succesvolle project is er een 
samenwerking ontstaan tussen 

Stenden PRE en de Nieuwe Veste, 
waarbij lector Rudy Folkersma gast-
colleges gaat geven aan de Nieuwe 
Veste. 

 

 
 

Ondertussen in MyConcept 

Nieuws van Stenden PRE: 
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Internationale studenten Information Technology bezoeken dierentuin 

Emmen 
De 12 internationale studenten van de opleiding Information Technology krijgen 

eind oktober een uitgebreid gastcollege van de projectleiders van het grote  
project verhuizing en innovatie van de dierentuin in Emmen. Doel van het  
bezoek is gedegen vakkennis opdoen van zeer ervaren projectleiders en  
daarnaast om de internationale eerstejaars studenten kennis te laten maken 
met hun nieuwe woonomgeving.  

 
Steeds internationaler 
De grenzen vervagen in de wereld van de informatica en ook in het onderwijs. 
Met het Engelstalige en internationale programma van Information Technology 
speelt de opleiding hierop in. Het biedt buitenlandse studenten de mogelijkheid 
om de opleiding in Nederland te volgen en zo kennis te maken met werken en 
wonen in andere culturen. Een pre in de steeds internationaler wordende  

arbeidsmarkt. Ook Stenden Hogeschool en Emmen worden kleurrijker, wat past 
in de nieuwe ambities voor Emmen en omgeving. 

 
Ontmoetingen 
De entree van het nieuwe Belevingspark krijgt de naam Wereld van Ontmoe-
ting. Toepasselijk voor de komst van de nieuwe internationale studenten van 
Stenden naar Emmen. Zij maken kennis met de regio, met het internationaal 
aantrekkelijke dierenpark en studeren aan een hogeschool  met een internatio-

naal karakter.  

Verhuizing en innovatie van de dierentuin is onderdeel van het grotere Atalanta 
project voor vernieuwing en innovatie van en in de regio Emmen. 

3 Oktober 2013, nr. 32 

Gastcollege in Dierenpark Emmen 

 

De nieuwe  
Opleiding 

brochures zijn uit. 
Bekijk ze hier: 

 

 Werktuigbouwkunde 

 
Associate Degree  

ICT-Beheer 
 

(Technische)  
Informatica 

 
Life Science 

 
Stenden Magazine 

studenten voltijd 
 

Stenden Study  

Magazine  
International 

 
 

http://messagent.dminterface.nl/img/Stenden/brochure/BvtWBK-092013.pdf
http://messagent.dminterface.nl/img/Stenden/brochure/BvtWBK-092013.pdf
http://messagent.dminterface.nl/img/Stenden/brochure/AvtICt-092013.pdf
http://messagent.dminterface.nl/img/Stenden/brochure/AvtICt-092013.pdf
http://messagent.dminterface.nl/img/Stenden/brochure/BvtICT-092013.pdf
http://messagent.dminterface.nl/img/Stenden/brochure/BvtICT-092013.pdf
http://messagent.dminterface.nl/img/Stenden/brochure/BvtLSC-092013.pdf
http://messagent.dminterface.nl/img/Stenden/brochure/Nldalg-092013.pdf
http://messagent.dminterface.nl/img/Stenden/brochure/Nldalg-092013.pdf
https://www.istenden.com/portal/stenden/marketing_nl/Documents/Stenden_mag_INT_2014_DEF_WEBVERSIE%20LR.pdf
https://www.istenden.com/portal/stenden/marketing_nl/Documents/Stenden_mag_INT_2014_DEF_WEBVERSIE%20LR.pdf
https://www.istenden.com/portal/stenden/marketing_nl/Documents/Stenden_mag_INT_2014_DEF_WEBVERSIE%20LR.pdf
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Aansluiting van de techniekopleidingen bij het werkveld, aansluiting van de  
Pabo bij techniek en aansluiting van tussen het MBO en HBO. Dat waren de  

thema’s van het werkbezoek op 26 september van zestig ambtenaren van de 
provincie Drenthe aan Stenden Hogeschool. Als eerste gaf Richard Delger, di-

recteur techniekopleidingen Stenden, uitleg over MyConcept.  
 
MyConcept is een praktijkruimte waar studenten van de opleidingen Informati-
ca, Werktuigbouwkunde, Life Science en de Pabo gebruik van kunnen maken. 
Dat geldt ook voor scholieren, bedrijven en particulieren. Studenten en scholie-

ren leren er over techniek en de toepassing van de techniek doormiddel van 
onder andere; een 3D-printer, een informaticaruimte met verschillende compu-
ters en een kast voor chemische onderzoeken. MyConcept biedt scholen uit de 
omgeving een laagdrempelige mogelijkheid om hun leerlingen enthousiast te 
maken voor techniekvakken zonder dat de scholen zelf grote investeringen hoe-
ven te doen. Met als doel het tekort aan technisch personeel op te lossen.  

 

Profilering wetenschap & techniek Pabo 
Rob van t Veer (docent Rekenen-Wiskunde & Didactiek) gaf aansluitend een 
presentatie over de Pabo, hoe de Pabo op Stenden Emmen zich richt op  
wetenschap en techniek en hoe de Pabo dit verwerkt heeft in het curriculum.  

Rob presenteerde ook de nieuwe Technotheek die in aanbouw is binnen  

Stenden Emmen. De Technotheek krijgt de naam YourConcept en biedt  
technisch lesmateriaal aan voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 van  
basisscholen. De Pabo-studenten van Stenden die op deze basisscholen stage 
lopen kunnen deze YourConcept gebruiken om techniek in hun lesprogramma te 
verwerken. Leerlingen komen meer in contact met technische vakken en  
kunnen zo hun talenten op en interesses voor dat gebied ontwikkelen.  
De functie van de technotheek is dus tweeledig te noemen, zowel leerlingen van 

de basisscholen als de huidige studenten van de pabo kunnen met het nieuwe 
MyConcept hun kennis uitbreiden. 
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Solarboat 
In het kunststoflab kregen de ambtenaren een korte uitleg over de functie van 

deze ruimte voor de techniekopleidingen, wat de studenten daar doen en wat 
de toegevoegde waarde daarvan is. Een van de mooiste voorbeelden is de Solar 

boat van Stenden Emmen die, mede door dit lab, is gerealiseerd. Meer over de 
solarboat is te vinden op pagina 6. 
 
Samenwerking Drenthe College 
Als laatste was Femke Tamminga (docent Life Science) aan de beurt met haar 

presentatie over de opleidingLife Science. Hier is onder andere verteld over de 
samenwerking tussen Stenden Emmen en het Drenthe College, waar Stenden 
gebruik maakt van het laboratorium zodat studenten in een echte labomgeving 
hun onderzoek kunnen doen. Verder werd het curriculum aangehaald en het 
verschil daarin tussen Stenden Emmen en vergelijkbare opleidingen. 
 

 

 

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). 
 

 

 

Ook dit jaar scoort Stenden Technology weer goed in de Elsevier keuzegids! 

Zowel de opleiding Chemie als Technische Informatica staan op de 2e plaats 

van hun ranglijst. We zijn bijzonder trots op dit resultaat. Ook de overige 

opleidingen staan bovengemiddeld goed, kijk voor het volledig overzicht in de 

Elsevier no 39, van 28 september. 
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Oproep ledenwerving SMR MEM-Tech 

Techniek opleiding Stenden hoog in de Elsvevier 

mailto:jeltje.terpstra@stenden.com
mailto:erie.van.ojen@stenden.com
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De Solarboat parade is gehouden op zondag 15 september 2013 in de  

Amsterdamse grachten. Nederlandse techniek studenten ontworpen en  
creëerden de boten. 
Ruimtevaarder Wubbo Ockels is initiatiefnemer van dit project en wil met dit 

project bewustzijn creëren voor klimaatveranderingen en de Amsterdamse 
grachten duurzaam te krijgen door de bewoners van de grachten te overtuigen 
duurzame licht- en energiebronnen te gebruiken. 
 

Het project Groene Grachten heeft drie doelstellingen om ervoor te zorgen dat 
de grachten daadwerkelijk groen 
worden; 
 
Doelstelling 1:  
CO2 besparing door het  

verduurzamen van een  
aantal Amsterdamse  

grachtenpanden in 2013 
 
Doelstelling 2: 
Het zoeken naar mogelijkheden tot  
opschaling van het project 

 
Doelstelling 3: 
Tonen dat het kan: duurzaam  
wonen en werken – zelfs in de grachtengordel 
 
Stenden Emmen heeft in deze editie  
deelgenomen met de SuStendenble boot welke ontworpen en gecreëerd is door 

studenten van Informatica, Werktuigbouwkunde en Life Science. Aankomend 

jaar gaan studenten van deze opleidingen weer aan de slag om een nieuwe 
boot te realiseren om deel te nemen aan de internationale DONG Energy Solar 
Challenge, een internationale zonnige variant op de Elfstedentocht. 
 

Video rapportage Telegraaf & Video rapportage NDTtv 
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http://www.degroenegrachten.nl/over-ons/initiatief/
http://www.telegraaf.nl/tv/nieuws/binnenland/21893859/__Futuristische_zonneboten_sieren_Amsterdamse_grachten__.html
http://www.youtube.com/watch?v=duP-BopnlYI
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Vanaf deze editie van de Technews introduceren wij de Pluim. In deze rubriek 
geven studenten een pluim aan een docent, en visa versa. Degene die de Pluim 
ontvangt bepaalt zelf aan wie en waarom hij of zij de Pluim doorgeeft. Dat kan 
zijn vanwege goede en interessante colleges, persoonlijke hulp,  

doorzettingsvermogen, motivatie, persoonlijkheid, enzovoort.  
 
In deze eerste versie hebben we de eer om de Pluim te geven aan Henk  

Bakker, docent Life Science!  Hij kreeg twee nominaties uit het team van  
Techniek.  
 

Femke Tamminga, teamleider van de opleiding Life Science, over Henk: 

"Henk verzorgt dit jaar voor het eerst het vak VBA Programmeren voor Life  

Science studenten. Hij is enthousiast, altijd vrolijk en zeer studentgericht. Henk 
denkt ook goed mee over de invulling van het vak en mogelijkheden om het in 
de toekomst te verbeteren. Kortom: een topdocent!" 
 

Richard Delger, Dean Techniekopleidingen: "Henk is een man die je voor 

allerlei en zeer diverse taken kan vragen. Hij is enthousiast, betrokken en zeer  

studentgericht. Ondanks een gezondheid die hem af en toe in de steek laat, is 
Henk een collega die niet snel opgeeft. Hij heeft humor, weet een gemoedelijke 
sfeer te creëren die niet zo gezellig wordt dat er niet meer (hard) wordt  
gewerkt. Kortom; fijn dat je het team techniek versterkt!"  

Henk Bakker: “Ik ben zeer verrast door deze prijs, ik had hem totaal niet 

zien aankomen. Het is natuurlijk altijd fijn om waardering te krijgen voor je 
werk” 
 
 
Henk is van huis uit een IT’er, hij werkt al sinds 1984 in de ICT. Nu als docent 
vindt hij het zeer belangrijk om de studenten zo goed mogelijk de maatschappij 
in te helpen. Dit doet hij via het overbrengen van zijn eigen ervaring en kennis 

uit het werkveld, zowel de sterke punten als de fouten die hij vroeger gemaakt 
heeft.  

 
In de volgende editie zal Henk een pluim uitreiken aan een student die iets  
bijzonders heeft gedaan, die uitmuntende prestaties levert of gewoon een pluim 
verdient. 
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Studiejaar 2013-2014 

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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