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Beste collega's, studenten en technews lezers,  
 
Met het voorjaar dient zich voor de technische opleidingen van Stenden Hoge-
school ook een nieuwe tijd aan. Zoals jullie inmiddels allemaal weten, hebben   

wij de opdracht gekregen om een eindevaluatie te maken van het project Master-
plan Techniek 2.0. Deze eindevaluatie zal worden voorgelegd aan de CMR en het 
CvB, met het verzoek om de projectstatus van de technische opleidingen te    
beëindigen. De redenen voor deze beëindiging zijn o.a.: de forse groei van het 
studentenaantal, het aantrekken van nieuw talent en het vergroten van het be-
staande talent binnen de teams. Hiernaast hebben wij de status van Center of 
Expertise verworven, hebben de IT opleidingen ingestoken op internationalisering 

en Life Sciences en werktuigbouwkunde biobased economy. Onze opleidingen zijn 
hiermee tot een van de speerpunten van Stenden gemaakt. Wij zijn bijzonder 
trots op wat er samen met alle collega’s is bereikt de afgelopen 5 jaren. Ook deze 
Technews geeft weer een impressie van de ontwikkelingen die in de wereld van 
techniek spelen. 

 

We zijn er bijzonder trots op, dat de Drentse Technasia de weg zo overduidelijk 
hebben gevonden naar MyConcept. Dit is zichtbaar in het artikel over de afsluiting 
van de O&O opdrachten. Wij hopen de band met de technasia ook de komende 
jaren blijvend te kunnen versterken. 
 
Dat Technology niet alleen qua kwaliteit, maar ook qua kwantiteit groeit, is zicht-
baar aan het grote aantal nieuwe medewerkers die in het kader van GreenPAC 

aan ons zijn verbonden. In deze Technews stellen zij zich voor. Naast deze nieu-
we medewerkers zijn wij ook op zoek, naar een tweetal nieuwe collega’s. De va-
caturetekst is in deze Technews opgenomen. 
 
Tenslotte geeft deze Technews een impressie van een aantal projecten die door 

onze studenten zijn gerealiseerd. Ze geven een goed beeld van de opbrengst van 
de onderwijsfilosofie van Stenden Hogeschool. 

 
Ik wens jullie allen veel leesplezier! 
 

 
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 en Stenden Hogeschool 
de handen ineen. Het project heeft een duur van 8 weken en wordt afgesloten 

met een presentatie. De leerlingen konden kiezen voor een opdracht op het 
gebied van werktuigbouwkunde, informatica en 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 afsluitende presentaties plaatsgevonden. De leerlingen 
die de opdracht van werktuigbouwkunde hadden gekozen, hebben hun geprin-
te boot gepresenteerd. De leerlingen die de opdracht van informatica hadden 

gekozen, hebben hun game of website gepresenteerd. De leerlingen die de 
opdracht van life science hadden gekozen, hebben een advies uitgebracht over 

het beste composietmateriaal, dit waren volgens de leerlingen  

 
 

Profielkeuzedagen 
Half februari waren er weer profielkeuzedagen. In MyConcept konden de mid-
delbare scholieren workshops volgen op het gebied van werktuigbouwkunde, 
informatica en 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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Presentatie Rudy Folkersma op Samenscholingsdag 
 
Biomaterialen 

Wat zijn eigenlijk biobased materialen? De periode voor de industriële revolutie 
bestond er eigenlijk al iets van wat we nu een zogenaamde biobased economy 

noemen. Alle producten, werktuigen, kleding, etc. werd uit natuurlijke materia-
len gemaakt variërend van hout, botten, paardenhaar, klei etc. Egge Knol,   
conservator van het Groningen Museum, liet tijdens de Samenscholingsdag 
daar een aantal interessante voorbeelden van zien. Ook waren dit soort materi-
alen niet schadelijk voor het milieu en werden ze voor een groot deel zelfs weer 

afgebroken door de natuur. Tijdens de industriële revolutie toen het gebruik van 
steenkool en later aardolie zijn intrede deed zijn we langzamerhand afgestapt 
van de zgn. biobased economy. Veel nieuwe materialen, zijn vaak een probleem 
voor het milieu, zowel in de maakfase als in de afdankingsfase.  
 
De nieuwste generatie materialen echter, in dit geval de biobased kunststoffen, 

worden gemaakt uit biomassa en zijn soms ook nog bio afbreekbaar. Natuurlijk 

is het zaak kritisch te kijken waar biomassa voor ingezet wordt. Dit kan gedaan 
worden aan de hand van de zgn. waarde piramide waarin gekeken wordt naar 
de prioritering van de “waarde” van het product en de hoeveelheden. Aan de 
top staan medicijnen en voedsel, daarna materialen en onderdaan energie. Tot 
slot is belangrijk te definiëren wat in de moderne tijd nu exact onder een      
biobased materiaal wordt verstaan. In Amerika is men bezig met C14-datering 

vast te stellen of een product wel of niet biobased is. Alles wat “ouder” is dan 
50000 jaar wordt als fossiele grondstof gezien en alles wat “jonger” is als     
biobased (of eigenlijk gedeeltelijk biobased). 
 

Ervaringen Rudy Folkersma op Samenscholingsdag 
 

De belangrijkste doelstelling van een Samenscholingsdag is je collega’s eens   
in een andere setting te leren kennen maar ook om collega’s te ontmoeten van 
de andere vestingsplaatsen van Stenden. Ik denk dat de laatste versie van de 
Samenscholingsdag daar zeer goed in geslaagd is. De ochtendsessie, eigenlijk 
het plenaire gedeelte, gaf goed weer wat er binnen de hogeschool speelt op het 
gebied van onderzoek en onderwijs, maar ook het andere speerpunt internatio-
nalisering kwam goed aan bod. Het geheel geplaatst in de context van de Grand 

Tour gaf het nog een extra dimensie. 
 
Het museumbezoek ’s middags was een mooi voorbeeld van enerzijds kennis-
maken met kunst en anderzijds met collega’s van verschillende vestigingen. 
Zelfde gold weer de rondvaart waarbij de groep weer wat groter werd en er on-

der het genot van een drankje lekker gekletst kon worden. 
 

Tijdens het afsluitend buffet was iedereen weer “vrij” was om te gaan en te 
staan waar ie wou en te  bepalen met welke collega’s er nog even gepraat 
werd. Ook de busreis naar huis had een hoog “schoolreisje” gehalte wat de 
sfeer weer ten goede kwam! 
 
Mijn inziens bevatte deze dag alle elementen om goed te kunnen 

“samenscholen”. Complimenten voor de organisatie! 
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Op het EMMTEC industrieterrein heeft DSM 3 fabrieken. In één daarvan  
produceert DSM polyesters in de vorm van halffabricaten voor een breed  
scala aan toepassingen. Het daarvoor benodigde kunststof korrelmateriaal 

wordt  in de zogeheten compound-fabriek bewerkt. Daar wordt het materiaal 
van extra chemische of kleurstoffen voorzien.  

 
Voor de fabriek gaan een 7 tal Informatica studenten van Stenden Hogeschool 
een onderzoeksproject uitvoeren met als doel de mogelijkheden te inventarise-
ren, operationele informatie voor het productieproces in de compound fabriek 
real-time inzichtelijk te maken.  

 
Het project wordt uitgevoerd onder de werktitel Playground. Proces operators 
hebben zowel vanuit het kostenaspect als voor de productievoortgang, deze 
informatie nodig en verwacht wordt dan ook, dat bij het kunnen beschikken 
over real-time informatie  de kosten voor productie positief beïnvloed kunnen 
worden. 

 

Het Playground project wordt in 2 fases uitgevoerd. In de eerste fase wordt het 
eerder genoemde onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is erop gericht de functi-
oneel technische mogelijkheden te inventariseren een specifiek programma (de 
Playground) voor operators te ontwikkelen. Op basis  van groepen wordt de 
operator in staat gesteld, verschillende  soorten data  aan elkaar kan koppelen 
teneinde het gewenste inzicht te verkrijgen.  

 
In de tweede fase wordt samen met studenten van het Drenthe College het 
daadwerkelijk programma ontwikkeld met als uitgangspunt de operator de mo-
gelijkheid te bieden een informatie template te maken in de vorm van een proof 
of concept. Indien blijkt dat het wenselijk is een dergelijke template generiek 
beschikbaar te stellen voor het productieproces, wordt deze als basis gebruikt 
voor de ontwikkeling in een door DSM concern breed gebruikt informatiesys-

teem.  
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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 derde versie geeft Marthijn Bloemberg de pluim aan Jeroen Pijpker.  
Jeroen is teamleider van Informatica. 

 
Marthijn Bloemberg: ‘Hij is een docent die graag de drempel tussen studen-
ten en hem heel laag legt, waardoor het eenvoudig is om af en toe ook gezellig 
met hem te kunnen praten. Dit maakt de stap naar een vraag stellen ook mak-
kelijker. Ik heb tijdens mijn studie veel van hem kunnen leren en mede hier-
door genoten van mijn studie. 

 
Ook wil ik hem graag succes wensen met zijn nieuwe functie die hij sinds dit 

jaar heeft gekregen.’  

 
Jeroen Pijpker: ‘Ik ben erg blij met 
deze pluim, bedankt Marthijn. Ik 
vind het erg belangrijk om goed be-
naderbaar en bereikbaar te zijn voor 
studenten. Dit is volgens mij één van 

de succesfactoren van onze oplei-
ding. Ondanks dat de opleiding infor-
matica groeiende is, ben ik van mijn 
mening dat de individuele aandacht 
voor de student voorop moet staan.’ 
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Stenden Hogeschool zoekt leuke en interessante collega’s. Zij kunnen in ieder geval een 

goede bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van onze hogeschool, vooral op het 

gebied van probleemgestuurd onderwijs (PGO), internationalisering en onderzoek. Van-

zelfsprekend kunnen zij zich vinden in ons duidelijke profiel en onze doelen.  

 

Voor de opleiding Informatica zoeken wij kandidaten voor de functie: 

  

Lecturer Software Engineering (1,0fte) 

locatie Emmen 

  

Plaats in de organisatie 

De opleiding informatica is één van de 19 opleidingen die de Stenden Hogeschool biedt en 

leidt studenten op voor een baan binnen de ICT-sector. De opleiding heeft verschillende 

uitstroomprofielen, namelijk Technische Informatica, Software Engineering, Multimedia 

Design en Development en ICT Beheer. 

  

Inhoud van de functie 

• Verzorgen van onderwijs (PGO, hoor –en werkcolleges); 

• (Door)ontwikkelen van onderwijsmateriaal op het gebied van informatica; 

• Sparringpartner op het vakgebied van informatica binnen het team; 

• Een bijdrage leveren aan ontwikkeling en internationalisering van het curriculum; 

• Vertegenwoordigen van de opleiding bij scholen en bedrijfsleven door bijvoorbeeld het 

geven van presentaties en voorlichting. 

  

Profiel 

• een afgeronde opleiding op (WO) Master niveau; 

• communicatief sterk, coachend van karakter, open minded en oplossingsgericht; 

• creatief en analytisch; 

• visie op onderwijsontwikkeling en probleem gestuurd onderwijs. Je bent in staat om 

actuele en relevante kennis en inzicht binnen het vakgebied te vertalen naar kwalitatief 

onderwijs; 

• passie voor onderwijs, ICT en innovatie; 

• ervaring in of affiniteit met hoger beroepsonderwijs; 

• kennis van en ervaring met Software engineeringmethoden en –technieken (Agile, UML, 

Design Patterns); 

• kennis van en ervaring met software-ontwikkelstraten en Enterprise software; 

• ervaring met softwareontwikkeling in OO-talen als C# en Java; 

• kennis van secure programming; 

• kennis van unit tests, integration tests, usability testing; 

• kennis van het ontwerpen van databases en benadering van deze databases vanuit soft-

ware; 

• ervaring met het ontwikkelen van mobiele applicaties; 

• Het hebben van onderwijservaring is een pré; 

  

Arbeidsvoorwaarden  

• ingangsdatum: bij voorkeur per april 2014; 

• de functie is tijdelijk voor een jaar, waarna verlenging of een vast dienstverband tot de 

mogelijkheden behoort; 

• salarisschaal 11, met een maximum van € 4.365,16 bruto per maand bij een volledig 

werkweek. 

  

Procedure 

Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer Jeroen Pijpker, interim 

teamleider opleiding Informatica, telefoonnummer: 06-19281292. Je brief voorzien van 

c.v. kunt je mailen naar vacatures@stenden.com onder vermelding vanvacaturenum-

mer 14.008. Wij ontvangen je reactie graaguiterlijk 1 april 2014. 
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 Stenden Hogeschool is binnen de Techniekopleidingen voor Werktuigbouwkunde (WTB) en 
Informatica (ICT) op zoek naar kandidaten voor de functie van: 
  

Teamleider  
(1,0fte Werktuigbouwkunde docent waarvan 0,4fte teamleider)  

 
Plaats in de organisatie 
De techniekopleidingen WTB en ICT zijn onderdeel van de zes opleidingen binnen de School 
Media en Entertainment en leiden op voor management-, beleids- en adviesfuncties in deze 
sectoren. WTB kent ook een duale opleiding en de ICT opleiding is deels Engelstalig. 
  
Inhoud van de functie  
De teamleiders en de Academic Dean vormen het MT van de opleiding en zijn verantwoordelijk 
voor het beleid en de dagelijkse gang van zaken. 
Leidinggeven 
• U plant, verdeelt en bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden, begeleidt de 
medewerkers, voert werkoverleg en voert gesprekken in het kader van de gesprekscyclus. U 
informeert en adviseert de Academic Dean en het MT op het gebied van beleid en u voert dit 
beleid gezamenlijk met het MT uit. 
Adviezen en bewaking kwaliteit en samenhang van onderwijs 
• U bewaakt de samenhang en ontwikkeling van één of meer opleidingen, vakgebied of thema. 
U bewaakt de samenhang van de gezamenlijke technische opleidingen in uitvoering en binnen 
het MT. U toetst en bewaakt de kwaliteit en de organisatie van het curriculum en adviseert over 
de ontwikkeling en realisatie daarvan van één of meer opleidingen alsmede over onderwijskun-
dige vernieuwingen en ontwikkelingen. U stelt onderwijsprogramma’s en curricula van één vak-
gebied of thema ter advies samen, adviseert over opleidingsoverstijgende leercycli en eindter-
men en informeert en adviseert de Head of School en Academic Dean. 
 Adviezen stageactiviteiten 
• U volgt ontwikkelingen en vertaalt wensen/eisen naar de onderwijsprogramma’s. U initieert 
stageactiviteiten voor bedrijven en instellingen, bereidt deze voor en realiseert deze. U geeft 
sturing aan de uitvoering van de stageactiviteiten. U verwerft opdrachten, bouwt het relatiebe-
stand op en onderhoudt dit en informeert en adviseert de Head of School en Academic Dean. 
Adviezen over inhoudelijke afstemming bij internationalisering 
• U volgt inhoudelijke ontwikkelingen en vertaalt wensen/eisen naar de onderwijsprogramma’s. 
U initieert, coördineert, realiseert internationale programma’s en stemt deze af met het MT en 
de Academic Dean. U coördineert de inhoudelijke uitvoering van de internationalisering en 
stuurt deze aan. U verzorgt de inhoudelijke afstemming en afspraken met buitenlandse instel-
lingen, treedt op als bemiddelaar bij lectureruitwisselingen en informeert en adviseert de Head 
of School en Academic Dean. 
Beheer vestiging en beheersmatige aansturing 
• U draagt mede zorg voor het (gebouwen)beheer van een vestiging en voor de interne coördi-
natie naar het Stenden beleid. 
  
Uw profiel 
• U hebt een opleiding op Master niveau. 
• Management kwaliteiten (operationeel management, leiding geven aan docenten, ondersteu-
ners, ontwikkelen van talent). Voorkeur gaat uit naar een leidinggevende met een natuurlijke 
voorkeur voor een coachende leiderschapsstijl. 
• Organisatietalent (organiseren eigen werk, voortgangsbewaking). 
• Visie hebben op onderwijs. 
• Weet beleid te vertalen naar praktijk. 
• Geeft op een inspirerende wijze leiding aan professionals met een gevoel voor internationale 
zaken en interculturele verhoudingen. 
• Beschikt over ruime kennis en ervaring met het hoger onderwijs en brede theoretische en 
praktijkkennis. Alsmede over kennis van didactische methoden en technieken. 
• Is vaardig in het opstellen van adviezen. 
• Zelfinzicht en om kunnen gaan met weerstand. 
• Uitstekende Nederlandse en Engelse uitdrukkingsvaardigheid. 
  
Arbeidsvoorwaarden 
• Ingangsdatum 1 augustus 2014 De bij deze functie behorende salarisschaal is 12 (max. 
€4.964,68,- bruto per maand, bij een fulltime dienstverband.  Inschaling vindt plaats op grond 
van kennis en werkervaring.  
Procedure 
• Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Richard Delger, Academic Dean Tech-
nology. telefoonnummer: 06-55355803. Uw brief voorzien van c.v. kun je mailen naar vacatu-
res@stenden.com onder vermelding van vacaturenummer 14.013. U kunt reageren tot 1april 
2014. 
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Graag wil ik mijzelf via deze weg voorstellen. Mijn naam is Anouk Dros.       

Eind januari ben ik begonnen als (tijdelijke) Marcom Specialist voor de Techniek
-opleidingen in Emmen. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is Margot van der 
Meer (vaste Marcom Specialist) vanwege ziekte voor langere tijd afwezig.  
Daarom is ervoor gekozen om tijdelijke extra man/vrouwkracht in te huren.  

 De komende tijd ben ik gemiddeld 1 dag per week werkzaam voor de Techniek
-opleidingen. Ik zal de lopende marketingzaken, zoals de Profiel Keuze Dagen 
en de Open Dag, oppakken. Daarnaast ga ik ook aan de slag met andere    

marcom-werkzaamheden, zoals de vermarkting van de internationale opleiding 
Information Technology, My Concept, publiciteit, Stenden PRE en andere      
relevante zaken die op mijn pad komen.  

Als je vragen hebt, dan hoor ik dat graag. Telefonisch kun je mij bereiken op  
06-15011639 per mail op anouk.dros@stenden.com. 

Bij Stenden kun je mij vinden bij de flexwerkplekken. Of bel gerust voor een 

afspraak. Ik werk in Emmen, dus kan bij je langskomen voor een afspraak.  

Dit is niet de eerste keer dat ik voor Stenden werk. Van september tot en met 
december 2013 heb ik gewerkt als Marcom Specialist voor School of Commerce, 
voor de opleidingen Commerciële Economie (CE) en International Business and 
Languages (IBL). Voor wat extra capaciteit, omdat de nieuwe Marcom Specialist 
van Commerce pas vanaf begin 2014 volledig inzetbaar was.  

 Heb je vragen, suggesties of opmerkingen, dan kun je mij via bovenstaande 

contactgegevens bereiken. Tot binnenkort! 

 Hartelijke groet, 

Anouk Dros  
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Ik wil mezelf graag bij jullie introduceren: Ik ben Erik Aten, kom uit Veendam 

en ben binnen  gehaald om Serisma  Parmesardien geleidelijk te gaan opvolgen 
in Stenden MyConcept. Ik loop al een tijdje over haar schouder mee te kijken 
en vanaf  april neem ik officieel een deel van haar werk over.  

In mijn vorige baan was ik landmeter, uitzetter en CAD-tekenaar in de civiele 
techniek. Ik was daar ook verantwoordelijk voor het  “draaiend “houden van het 
machinepark op het gebeid van GPS maatvoering.  Waar we vroeger houten 
paaltjes de grond in sloegen voor kraanmachinisten, ging ik nu met een me-

morystick in de graafmachines met 3d bestanden die ik op kantoor had gemo-
delleerd overzetten. 

Deze baan heb ik altijd gecombineerd met mijn andere opleiding: Conservatori-
um Basgitaar Jazz.  Hiermee heb ik op twee muziekscholen basgitaar– en con-
trabaslessen gegeven. Ook gaf ik daar bandles en muziektheorie. Tot slot ben ik 
vaak in het weekend van huis om muziek te maken in ons land en daarbuiten. 

Mocht ik nog tijd over hebben, kun je me op het water vinden.  Al sinds mijn 

jonge jaren ben ik een watersportliefhebber.  Varen en Maritieme techniek . Zo 
heb ik  in oktober een 11 meter lange kruiser gekocht waar ik de komende ja-
ren qua refit zoet mee ben. 

Groet, 

 

 

 

 

 

20 maart 2014, nr. 34 

Erik Aten stelt zich voor: 



       

 TECHNEWS! 

 

 

 

 

Mijn naam is Gerard Nijkamp, ik ben 65 jaar , getrouwd, heb 2 getrouwde 

dochters en een kleinzoon van 7. Samen met mijn vrouw wonen we al jaren in 
Huizen bij Hilversum; lekker bij de bossen, de hei en het Gooimeer. Vooral dat 
laatste is handig want ik probeer nog wel eens in ons open zeilbootje (een 
Volksboot van 30 jaar oud) te zeilen. Mijn opleiding is chemisch technoloog en 

daarna milieu management. 
 
Ik ben begonnen met werken bij Phillips Duphar in Weesp, een farmaciebedrijf 

waar ik de afdeling milieu mocht beginnen. Daarna heb ik meer dan tien jaar bij 
S.C. Johnson, een Amerikaans bedrijf polymerenfabrieken gebouwd en opge-
start. Vervolgens een vergelijkbare periode bij Berenschot grootschalige pro-
jecten in de chemie en afval gedaan. Vanuit Berenschot heb ik de fusie van Es-
sent Milieu gedaan en ben daar toen naar overgestapt. Na de verkoop van Es-
sent Energie werd Essent Milieu omgedoopt in Attero.   

 
Een paar jaren geleden kwamen we vanuit Attero in contact met het kunststof-
lectoraat van Windesheim en heb ik daar in de adviesraad gezeten. Sinds mijn 

65ste ben ik voor me zelf begonnen en vanaf 1 februari 2014 gestart als interim-
directeur bij GreenPAC, de samenwerking tussen Stenden en Windesheim voor 
kunststoffen. Vooral de samenwerking tussen twee Hogescholen op het gebied 
van toegepast onderzoek naar kunststoffen vind ik erg boeiend. 
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Ik ben Corinne van Noordenne en sinds 1 maart werkzaam bij Stenden/

GreenPAC als onderzoeker.  
 
Samen met Arjen en onze 2 kinderen woon ik in Zuidwolde (Dr). Om mijn con-
ditie op peil te houden kom ik regelmatig op/in de fiets naar het werk. Na mijn 

HBO opleiding kunststoftechnologie in Arnhem heb ik een aantal jaren bij Akzo 
Nobel Central Research in Arnhem gewerkt. Hier heb ik mij bezig gehouden met 
verschillende fysische en mechanische analyses van thermoplastische kunststof-

fen en garens. Door allerlei reorganisaties is dat later overgegaan naar Diolen 
Research waarna de gehele afdeling in 2005 overgeplaatst is naar Emmen. Na 
het faillissement van Diolen is een klein deel van de researchafdeling doorge-
gaan als een zelfstandig onderzoeksinstituut API. Binnen API heb ik mij de laat-
ste jaren steeds meer gericht op het ontwikkelen van nieuwe materialen voor 
monofilamenten voor 3D printen. 

 
Binnen Stenden/GreenPAC zal ik mij met onderzoek aan diverse onderwerpen 
bezig houden o.a. op het gebied van biocomposieten. Daarnaast volg ik de 

masteropleiding polymer engineering die door Stenden en Windesheim gegeven 
wordt. 
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Studiejaar 2013-2014 

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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