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Beste collega’s 
 

Alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar en een goed moment om even stil te staan. 
We hebben, op z’n zachtst gezegd, een bijzonder jaar achter de rug. 
 

Maar wel een jaar waarin ik erg trots ben op hetgeen we binnen Techniek allemaal 
bereikt hebben. Het maakt niet uit waar je tegenwoordig ook komt in de provincie 
maar we zijn er in geslaagd om ons heel positief te profileren. 
 

Waar ik erg blij om ben is dat alles wat we hebben toegezegd ook waargemaakt heb-
ben en dat is ontzettend waardevol. Ik merk bij veel overleggen dat er automatisch 
om de mening en de inzet van Techniek Stenden gevraagd wordt en dat ook gewaar-
deerd wordt.  
 

Het is heel verleidelijk om dit allemaal aan het succes van PRE en het Centre of Exper-
tise op te hangen maar ik wil graag benadrukken dat het voor alle onderdelen geldt. 
De ranking en groei van ICT is niet onopgemerkt gebleven waardoor ook grote markt-
partijen hun waardering openlijk uitspreken. Voor Life Sciences geldt dat precies het-
zelfde. Van oudsher al gezegend met een goede reputatie wordt ook nu nog steevast 
om onze input gevraagd over verandering en opzet in de curricula. Werktuigbouw ziet 
de goede naam bevestigd in de vraag van het bedrijfsleven en de mogelijkheden die 

iedereen voor ons ziet. 
 

Jullie hebben ook meegekregen dat Stenden en de NHL gaan samenwerken. Welke 
vorm dit krijgt is nu nog moeilijk te zeggen. Wat wel vaststaat is dat dit vanuit de in-
houd moet gebeuren en dat daar voor ons als techniek grote kansen liggen. De con-
tacten met de ”Friezen” zijn nu al goed en ik vermoed dat we elkaar goed gaan aan-
vullen en versterken. Dit zal voor zowel Leeuwarden als Emmen een positief effect 

hebben.    
 

Maar dit is het oordeel van de buitenwacht. Belangrijker is het oordeel van onze stu-
denten en het is goed om daar vooruitgang te zien. We zijn opener en transparanter 
geworden en het bruist. Dat komt geheel op jullie conto en is denk ook onze kracht. 
Hardwerkend en geen flauwekul maar met hart en aan de voorkant van het veld.  
 

We hebben ook niet stilgestaan met de programma’s  en als ik zie hoeveel er, ondanks 
alle drukte,  gereviseerd en ontwikkeld is en hoe de modulen in elkaar grijpen dan 
mogen we ook daar trots op zijn.  
 

Maar we hebben op meerdere fronten voortgang geboekt. De commissies hebben hun 
draai gevonden en vinden elkaar steeds beter. Waar we in 2012 nog zoekende waren 
naar de juiste verhoudingen en samenwerking is dit proces nu al veel natuurlijker. De 
samenwerking tussen lectoraat en opleidingen is steeds nadrukkelijker aanwezig en 
maakt dat we goede projecten met het bedrijfsleven kunnen blijven uitvoeren. Ook 
zijn we erin geslaagd de ondersteuning van het onderwijs beter te regelen. Het doel 
was om zoveel mogelijk ondersteunende en administratieve taken bij het lesgeven 
weg te halen en daar hebben we al behoorlijke vorderingen gemaakt en zullen we dit 
in 2014 voortzetten.  
 

Bij deze wil ik jullie, ook namens het MT, hartelijk bedanken voor al jullie inzet. Rust 
goed uit deze vakantie, neem de tijd voor jezelf en je naasten en ik wens jullie een 
heel goed 2014. 
 
Patrick     
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Beste collega's, studenten en technews lezers, 

 
In deze laatste technews van het jaar laten wij de beelden voor zichzelf spre-
ken. De diverse momenten die het afgelopen jaar op foto zijn vastgelegd laten 

zien dat de opleidingen van Technology Emmen bruisen van energie. We ma-
ken met elkaar deel uit van een innovatieve en positieve omgeving waarin 
hard werken voor onze studenten en opleiding centraal staat. De ontwikkelin-
gen bij Stenden PRE, de curriculumvernieuwing bij Life Sciences, de Engelstali-

ge IT opleiding, het behalen van de kwaliteitsaudit internationalisering, het 
zijn zomaar een paar voorbeelden van de hernieuwde energie die enkele jaren 
geleden nog ver weg leek te zijn.     
Het komende schooljaar zullen we voortbouwen op de behaalde resultaten en 
wederom nieuwe uitdagingen aangaan. Het techniekonderwijs wat op zichzelf 
al innovatief is, zal worden uitgedaagd om nieuwe kansen te pakken en ver-

bindingen aan te gaan. Het afgelopen jaar en de jaren daarvoor hebben bewe-
zen dat wij daar klaar voor zijn.  

 
We kijken in deze technews ook terug op een bewogen jaar waarin naast een 
groot aantal positieve ontwikkelingen, zich ook persoonlijke drama's hebben 
voltrokken. Wij wensen de collega's die het betreft heel veel sterkte in de ko-
mende periode en we zullen ze waar mogelijk vanuit de opleiding zoveel mo-

gelijk steunen. 
 
Ik wens alle collega's en technews lezers hele fijne feestdagen en hoop jullie 
allen in 2014 in goede gezondheid terug te zien. 
 
Richard M. Delger 
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O&O project Technasium 

In november vond de kick-off van het technasium O&O project plaats. Bij dit 
project slaan het Hondsrug College, De Nieuwe Veste & Stenden Hogeschool 
de handen ineen. Het project heeft een duur van 8 weken & wordt afgesloten 

met een presentatie. De leerlingen konden kiezen voor een opdracht op het 
gebied van werktuigbouwkunde, informatica & life science. De volgende op-
drachten worden aangeboden:  
Voor werktuigbouwkunde: Solarboat ontwerpen in Solid Edge  

Voor informatica: De Solarchallenge in een digitale wereld 
Voor life science: Een Solarboat van composietmateriaal 
  
Inmiddels hebben de 1e & 2e werkmiddag plaatsgevonden. De leerlingen die 
de opdracht van werktuigbouwkunde hadden gekozen, zijn bezig geweest met 
een basiscursus Solig Edge om wegwijs te worden in het tekenprogramma. De 

leerlingen die de opdracht van informatica hadden gekozen zijn bezig geweest 
met de basis van programmeren. De leerlingen die de opdracht van life scien-

ce hadden gekozen zijn bezig geweest met het maken van vezelversterkte 
matten met hars.  
 

Profielkeuzedagen 
Half december waren er weer profielkeuze-

dagen. In MyConcept konden de middelba-
re scholieren workshops volgen op het ge-
bied van werktuigbouwkun-de, informatica 
& life science. De volgende workshops 
werden aangeboden:  

 Voor werktuigbouwkunde: Ontwerp 

je eigen sleutelhanger!  

 Voor informatica: Programmeren 

met lego mindstorms  

 Voor life science: Tour de stenden  
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Stenden en Windesheim starten masteropleiding Polymer Engineering 
De hogescholen Windesheim en Stenden starten vanaf februari 2014 met een 
nieuwe masteropleiding te starten: Polymer Engineering. Ofwel: Kunststoftech-

nologie. Een korte vakopleiding voor engineers en chemisch technologen die 
hun grenzen willen verleggen. 

 
Beide hogescholen voorzien hiermee in een duidelijke behoefte bij bedrijven. 
Hoogwaardige kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit onze hightech sa-
menleving. Ze worden sterker, lichter, hebben een langere levensduur en zijn 
steeds beter geschikt voor recycling en hergebruik. Voor de verdere ontwikke-

ling 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. 
 
Master of Polymer Engineering 

De opgeleide 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. 
 
Meer informatie over deze unieke opleiding verzorgd door twee hogescholen is 
te vinden op http://www.windesheim.nl/polymerengineeringen & http://

www.stenden.com/nl/studies/master/master-studie-polymer-engineering/
Paginas/default.aspx 
 
Chemiesector Zuidoost-Drenthe promoveert tot ‘championsleague’ 
Op 30 oktober 2013 heeft Stenden Hogeschool in samenwerking met Emmtec, 
NUON, gemeente Emmen en de provincie het kwaliteitslabel van Centre for 
Open Chemical Innovation (COCI) gekregen. Een label die een boost geeft aan 

het werk- en leerklimaat in Drenthe op het terrein van de groene chemie. Op 
vrijdag 15 november vond de startbijeenkomst plaats om dit feit te vieren. 
 
Gerard van Harten, boegbeeld van de topsector Chemie, heeft deze middag uit-
leg gegeven over de nieuwe status. De regio gaat samen met Zwolle verder 
onder de naam ‘Green PAC'. Tijdens de startbijeenkomst is dan ook de nieuwe 

naam onthuld. Samen met Chemelot (Geleen, DSM), Green Chemistry Campus 
(Bergen op Zoom) en Plant One (Rijnmond) behoort Green PAC nu tot de toplo-
caties binnen Europa waar het gaat om innovatie en ontwikkeling in de chemie.  
 
De COCI status is een initiatief van de landelijke Regiegroep Chemie. Een COCI-
locatie biedt (door)startende ondernemers faciliteiten waar zij innovatieve idee-

ën kunnen toetsen en uitwerken en producten kunnen verbeteren en/of opscha-

len voor de commerciële markt. Omdat op een COCI alle faciliteiten aanwezig 
zijn, maar ook ondersteuning en advies wordt gegeven, biedt een dergelijke 
locatie een uitstekend vestigingsklimaat. Ondernemers kunnen aanhaken bij 
bestaande chemische bedrijvigheid en de volgende stap zetten in hun productie. 
Allemaal ingrediënten die de Drentse economie een flinke duw in de rug geven. 
 
Zonder de intensieve samenwerking tussen Stenden Hogeschool, NUON, Em-

mtec, de gemeente Emmen en de provincie Drenthe was het niet gelukt om de 
COCI-status te krijgen. De kracht zit hem hierbij in de directe link met de prak-
tijk. De combinatie van onderzoek en praktijk is goud waard. Het biedt onder-
nemers en studenten kansen om te ontwikkelen en met elkaar te werken aan 

slimme (groene) materialen op het gebied van polymeren, vezels en composie-
ten. Door hier samen op in te zetten heeft Drenthe zich weten op te werken tot 

een belangrijk knooppunt voor innovatie in de chemie. Zowel nationaal als in-
ternationaal, Drenthe heeft het! 
 
Kijk voor meer informatie op www.greenpac.nl. 
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Wereldprimeur in Dierenpark Emmen 

 
De allereerste beweegbare klapbrug ter wereld, gebouwd van biocomposiet-
materialen, wordt in Emmen gemaakt. Dinsdag 26 november presenteerden 

Dierenpark Emmen en VolkerWessels deze wereldprimeur, in Machinefabriek 
Emmen. Hier staat ook een model van de te bouwen brug en zijn de 
‘ingrediënten’ voor biocomposieten aanwezig. 
 
Nog nooit eerder werd er van biocomposieten (hoogwaardige innovatieve bouw-
materialen) een beweegbare brug gemaakt. Er werd al wel bij Dinteloord een 
statische biocomposiet-gevelwand geplaatst en er zijn bij drie projecten in het 

land sluisdeuren van ‘gewoon‘ composiet gebruikt. 

 
Dierenpark Emmen en VolkerWessels bouwen samen een geheel nieuw park op 
de Noordbargeres. Het doel is in het nieuwe park gebruik te maken van regio-
nale, biobased en gerecyclede materialen, wat past bij de uitstraling die Emmen 
wil hebben. In Emmen bruist het op het gebied van duurzaamheid en innovatie. 

Een van die innovaties op het gebied van duurzaamheid is dus de wereldpri-
meur en het samenwerkingsproject van Dierenpark Emmen, VolkerWessels en 
Machinefabriek Emmen: de bouw van een beweegbare brug, opgebouwd uit 
biocomposieten. Biocomposieten bestaan uit natuurlijke vezels (in het geval van 
de brug zijn dat vezels van de vlasplant) en een natuurlijke matrix (hars). Bio-
composieten zijn in hoge mate duurzaam, want ze leggen geen beslag op 
schaarse grondstoffen en koppelen hoge mechanische eigenschappen aan een 

laag gewicht. 
 
Voor dit project werkt Machine Fabriek Emmen intensief samen met een consor-
tium van gespecialiseerde bedrijven waaronder het Composite Technology Cen-
tre. Het innovatieproces is geïnitieerd en begeleid door Stenden Polymore Re-
search and Education (Stenden PRE) en Syntens. 
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In deze rubriek geven studenten een pluim aan een docent, en visa versa. De-
gene 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 tweede versie geeft Henk Bakker de pluim aan Marthijn Bloemberg. 
Marthijn is 3e jaar informatica student. 

 
Henk Bakker: ‘Marthijn is een gedreven student die uitdagingen en kansen op 
zijn vak- en studiegebied ziet en daar ook helemaal voor gaat. Daarbij werkt hij 
op een fantastische wijze samen met collega studenten. Daarnaast is Martijn 
maatschappelijk betrokken. Hij gaat op eigen initiatief naar Siërra Leone om 
daar in juli 2014 mee te helpen een school te bouwen. De financiering van de 

reis verzorgt hij zelf door allerlei leuke acties te organiseren, bijvoorbeeld het 
verkopen van doosjes Wilhelmina pepermunt, waarbij de winst van de verkoop 
besteed kan worden aan de financiering van zijn reis. In projecten ziet Marthijn 

een probleem als een uitdaging waarbij het toepassen van nieuwe mogelijkhe-
den voor hem en zijn mede studenten op professionele wijze wordt opgepakt. 
Op dit moment wordt in het kader van een minor samengewerkt met het Duitse 
bedrijf GIRA, dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van domotica producten. 

Het bedrijf is uitermate content met de resultaten van dit project. De studen-
ten, waaronder Marthijn, dragen derhalve bij aan een uitstekende representatie 
van de Informatica opleiding van Techniek in Emmen. Zijn maatschappelijke 
betrokkenheid en inzet als student maken, dat hij de pluim verdient.’  

 
Marthijn Bloemberg: ‘Ik voel me zeer vereerd met het krijgen van deze pluim 

en wil Henk Bakker hier dan ook voor bedanken. Het krijgen van een waarde-
ring zorgt natuurlijk weer voor nog meer motivatie om nog beter te willen pres-
teren.’ 
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Studiejaar 2013-2014 

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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