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Dit jaar gaat Life Science van start 
met het aanbieden van een excellen-
tieprogramma voor leerlingen voort-
gezet onderwijs (VO). 

Het excellentieprogramma is een selectie van 
vakken uit ons reguliere programma dat wij 
openstellen voor VO-leerlingen. De leerlingen 
volgen exact hetzelfde programma als onze 
studenten. Bij succesvol behalen van het vak 
krijgen ze een certificaat. Op basis daarvan 
kunnen ze vrijstelling aanvragen bij onze exa-
mencommissie als ze hier komen studeren. 
Het certificaat heeft verder geen juridische 
status. We willen op deze manier leerlingen 
alvast kennis laten maken met Stenden, laten 
proeven aan het HBO leven en natuurlijk en-
thousiast maken voor een technische studie. 
Na een bijeenkomst in het voorjaar van 2014 

met vertegenwoordigers van een aantal VO-
scholen zijn we tot een pilot opzet gekomen 
waarvoor de VO-leerlingen zich konden aan-
melden. 
 
Een aantal leerlingen van het Esdal College 
heeft inmiddels een start gemaakt met het 
excellentieprogramma en draait mee bij de 
vakken Biologie en Wiskunde.

Een mooi begin met een overzichtelijk aantal 
studenten. We moeten gaandeweg kijken hoe 
het verloopt en goed blijven evalueren met de 
scholen. Deze ervaringen en resultaten kun-
nen we inzetten bij het vervolg en hierover in 
gesprek met de scholen.

Excellentieprogramma van start bij Life Science

Delegatie uit Brazilië te gast bij Stenden Technology

Op 30 oktober 2014 had Stenden Technology een Braziliaanse delegatie te 
gast. De delegatie vertegenwoordigden het Brazilian Network of Federal In-
stitutes of Technology. De Federal Institute of Education, Science, and Tech-
nology of Ceará (IFCE) is een lid van het federale publieke netwerk dat be-
staat uit 41 onderwijsinstellingen (38 technische scholen, 2 technologische 
centra en 1 high school). Het netwerk verzorgt het onderwijs voor meer dan 
1 miljoen studenten in Brazilië!

In het voorjaar bezochten René Laan en Winnie van Schilt van de internationale opleiding 
Information Technology de FAUBAI Convention in Joinville, Brazilië. Daar maakten ze kennis 
met enkele vertegenwoordigers van de Braziliaanse delegatie. Hierdoor werd hun interesse 
voor Stenden gewekt. De Brazilianen deden een verzoek om nader te komen kennismaken met 
Stenden University, specifiek met de School of Technology en International Hotel Management. 
Het Stenden University Hotel had specifieke interesse van de gasten, omdat ze een hotelschool 
gaan openen in de Bergen, zuid van Fortaleza, de hoofdstad van de regio Ceará.  >>
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Goede beoordeling tijdens accreditatie 
Stenden PRE

Op vrijdag 3 oktober 2014 is het lectoraat Duurza-
me Kunststoffen Stenden PRE gevisiteerd door VBI 
AeQui in het kader van de zogenaamde Validatie-
commissie Kwaliteitzorg Onderzoek (VKO). Er is een 
belangrijke bijdrage geleverd door de medewerkers 
Stenden PRE waardoor de commissie het harde werk 
van het lectoraat op waarde heeft weten te schat-
ten.

Het officiële rapport krijgen we pas eind december, maar het 
panel gaf wel al de eerste feedback. Op alle onderdelen is goed 
gescoord en op enkele subonderdelen zelfs excellent. Het woord 
schoolvoorbeeld viel zelfs. Natuurlijk zijn er nog voldoende ver-
beterpunten, maar het lectoraat Duurzame Kunststoffen Sten-
den PRE heeft een hele goede beoordeling gekregen. Vanuit het 
panel werden nog enkele individuele opmerkingen gemaakt, die 
we graag met jullie willen delen:

•  de voorbereiding was uitmuntend, veel oog voor detail en 
zorgvuldig;

• het lectoraat kenmerkt zich door zijn consistentie;
•  het werkveld geeft nadrukkelijk het belang van het lectoraat 

aan voor haar activiteiten.

Een resultaat om erg trots op te zijn. Grote dank aan iedereen 
en op naar het vervolg.
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Op de terugreis van een trip naar het 2014 
WFCP Congress in Beijing deden ze Nederland 
aan en bezochten de Universiteit in Delft en 
Stenden Hogeschool. ‘s Morgens waren de 
Brazilianen te gast in Leeuwarden en ontvan-
gen bij Stenden University Hotel. Ze werden 
de hele dag begeleid en vergezeld door René 
Laan en Winnie van Schilt. 
 
Klaas Wybo van der Hoek heette de gasten 
van harte welkom en vertelde hen meer over 
Stenden, de onderwijsvisie en internationa-
lisering. Wayne Johnson vertelde meer over 
internationalisering bij Stenden en de sites. 
Bijgestaan door Maureen van der Meche (Se-
nior Project Manager IBCs) en Dymphi van 
den Hoeven (Policy Advisor: Internationalisa-
tion). Stenden International Hotel Manage-
ment werd gepresenteerd door Carin Brug. Zij 
verzorgde aansluitend een rondleiding door 
het University Hotel. Het bezoek aan Leeu-
warden werd afgesloten met een lunch bij het 
restaurant Wannee.

In Emmen werden de gasten ’s middags 
ontvangen in My Concept door Patrick Be-
melmans en Richard Delger. Voor Technology 
was een programma samengesteld waarin de 
School of Technology met de opleidingen aan 
bod kwamen, met specifieke aandacht voor 
Information Technology en het speerpunt Cer-
tified Ethical Hacking. Aansluitend werden ze 
rondgeleid door MyConcept, het kunststoflab 
en de werkplaats. Ook konden ze kennisma-
ken met enkele projecten zoals 3D printen, de 
solar boat en Honeypot, waar studenten meer 
over vertelden. De gasten hadden speciale 
interesse in de focus van Stenden Technology 
en Stenden PRE op de Biobased Economy. 
Hierover gaven Patrick Bemelmans en Jan Ja-
ger hen nadere uitleg. De dag werd afgesloten 
met een diner bij Hotel ten Cate. De nadere 
kennismaking met de Braziliaanse delegatie 
heeft een aantal interessante samenwerkings-
afspraken opgeleverd en een uitnodiging voor 
een bezoek aan het instituut in Brazilië om de 
samenwerking verder vorm te geven. •
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De opleiding Informatica heeft informatiebeveiliging als actueel en uniek 
speerpunt. De keuze voor deze focus wekt de interesse van (potentiële) 
studenten, bedrijfsleven en media. Onderdeel van deze leerlijn is de minor 
Certified Ethical Hacker van de EC-Council (USA) bij Stenden Hogeschool. Het 
certificaat dat de studenten die deze minor volgen is uniek in Europa. 

Certified Ethical Hacking in spotlight bij Informatica

Om een hacker te slim af te zijn moet je den-
ken als een hacker. Studenten leren werken 
met de tools en technieken die hackers ge-
bruiken om cyberaanvallen uit te voeren. De 
Ethical Hacker is iemand die in staat is hacks 
en testen uit te voeren om de beveiliging van 
het computersysteem aan de kaart te stellen. 
Hij wordt gevraagd om zijn bevindingen te 
beschrijven en advies te geven over de te ne-
men maatregelen om kwaadwillende hackers 
buiten de deur te houden. Want de filosofie 
van de Ethical Hacker is: be defensive offen-
sive.

Minor Certified Ethical Hacker 
De minor Certified Ethical Hacker aan Steden 
Hogeschool wordt verzorgd waarbij de volgen-
de onderwerpen aan bod komen:

Introductie Ehtical Hacking
Footprinting & Reconnaissance
Scanning Networks
Enumeration
System Hacking
Trojans & Backdoors
Virussen & Worms
Sniffers
Social Engineering
Denial of Service (DOS)
Session Hijacking
Hacking Webservers
Hacking Web Applications
SQL Injection
Hacking Wireless Networks
Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
Buffer Overflow
Cryptography

Penetration Testing
Tijdens de minor gaan ze direct de praktijk in 
met geleerde theorie. Door te werken met de 
voorbeelden en uitvoeren van real world cases 
en vraagstukken worden de studenten bewust 
gemaakt van het belang van IT Security. Door 
de gevolgen van genomen beslissingen te 
zien kan de veiligheid van de business worden 
vergroot. 

Cursus Certified Ethical Hacking  
voor bedrijfsleven
Stenden Informatica biedt ook een cursus 
Certified Ethical Hacking aan, die wordt ver-
zorgd in samenwerking met de EC-Council 
(http://www.eccouncil.org/Certification/ 
certified-ethical-hacker). EC-Council is een 
wereldwijd opererend en erkend trainingsin-
stituut dat zichzelf gespecialiseerd heeft in 
cursussen over IT Beveiliging en Cybersecu-
rity. Stenden is er dan ook trots op als enige 
hogeschool in Nederland deze cursus te mo-
gen aanbieden.

Deze cursus is interessant voor IT-managers 
en -medewerkers van bedrijven en instel-
lingen, omdat IT-security een belangrijk en 
actueel thema is waar nu en in de toekomst 
belangrijke uitdagingen liggen. De cursus 
wordt afgesloten met een examen (examen-
nummer 312-50). Wie dit examen behaalt 
(125 vragen, 4 uur tijd, 70% passing score, 
multiple choice) mag zichzelf Certified Ethical 
Hacker noemen. Uiteraard is het examen in-
house af te nemen aan de Stenden locatie te 
Emmen. •
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Werkend leren bij de duale variant van de opleiding 
Werktuigbouwkunde 

Duaal leren betekent werkend-leren 
waarbij theorie, praktijk en persoon-
lijk en professioneel functioneren in 
een continue wisselwerking samen-
gaan. Duaal leren maakt gebruik van 
werkvormen waarin de theorie en 
de praktijk zich verbinden en elkaar 
verrijken om zo de meest optimale 
leeromgeving voor de student te kun-
nen zijn. 

De duale variant van de opleiding Werk-
tuigbouwkunde is bij uitstek geschikt voor 
werknemers, die zich in hun dagelijkse werk 
bezighouden met ontwerpen en ontwikke-
len van technische producten, systemen en 
processen, en die hun kennis en competenties 
verder willen ontwikkelen. In principe kan 
iedereen instromen die werkzaam is in een 
relevante werkomgeving. Werkgevers halen 
hierdoor veel actuele kennis en ervaring bin-
nen hun bedrijf, die de kwaliteit en innovatie 
ten goede komt. Een investering in hun mede-
werkers, die zich op de korte en lange termijn 
zal terugbetalen.

Kwalificaties opleiding Werktuig-
bouwkunde 
De opleiding Werktuigbouwkunde aan de 
Stenden Hogeschool in Emmen leidt haar stu-
denten op tot Bachelors of Engineering met de 
volgende definitie voor haar opleidingsprofiel: 
Een werktuigbouwkundig Bachelor of Enginee-
ring is een innovatieve ontwerper en ontwik-
kelaar van duurzame, technische producten, 
systemen en productieprocessen.

Opbouw curriculum Werktuigbouw-
kunde duaal 
Tijdens de duale opleiding besteedt de stu-
dent één a twee dagen per week aan on-

derwijs en is de rest van de week werkzaam 
voor zijn werkgever. De eerste 2,5 jaar van 
de duale studie staat in het teken van kennis, 
vaardigheden en persoonlijke en professionele 
ontwikkeling (zowel in company als coa-
chingslessen tijdens de studiedagen). Na de 
basisjaren besteedt de student drie keer een 
half jaar aan stage, minor en afstuderen. 

Als de opdrachten voor stage- en afstuderen 
voldoende ontwikkeling borgen, kan de stu-
dent deze onderdelen uit de opleiding bij het 
leerbedrijf volgen. De minor biedt ruimte aan 
een student om zijn competenties te verbre-
den of te verdiepen. Normaal gesproken volgt 
de student de minor bij zijn leerbedrijf, maar 
hij kan ook bij Stenden of een andere Hoge-
school terecht. 

Leerbedrijf 
De werkgever is verantwoordelijk voor de 
begeleiding op de leerwerkplek. Om de 
eindkwalificaties van de opleiding te borgen 
worden eisen gesteld aan leerbedrijven en de 
bedrijfsbegeleiders. Alleen bedrijven die aan 
de eisen voldoen worden door de opleiding 
gecertificeerd en erkend als leerbedrijf voor 
de duale opleiding Werktuigbouwkunde. De 
eisen hebben betrekking op: borging kwalifi-
caties te behalen competenties, begeleiding, 
organisatie en de fysieke werkplek. •

Voor meer informatie en vragen over 
de duale variant van de HBO-opleiding 
Werktuigbouwkunde kun je terecht 
bij Hans van de Meent, teamleider 
Werktuigbouwkunde, M 06-41559731, 
hans.van.de.meent@stenden.com. Bij 
hem kun je ook de Opleidingsbeschrij-
ving opvragen.
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Stenden Werktuigbouwkunde en Informatica ontwikkelen een drone van 
duurzame kunststof. Deze drone kan worden ingezet voor bouwcontroles, 
luchtmetingen, observaties van windmolens en onderhoud etc.

Drones worden steeds reëler in het dagelijkse leven. De technologische ontwikkeling van on-
bemande computergestuurde vliegtuigjes gaat hard. Eerder dit jaar experimenteerden Amazon 
en Domino’s al met thuisbezorging via drones. In Duitsland wordt de apotheek op een Duitse 
waddeneiland bevoorraad met een onbemand vliegtuig. In Nederland zijn het nog prototypes 
die testvluchten maken, maar het komt steeds dichterbij: de brievenbus die wordt vervangen 
door het landingsgestel.

Makers van drones kunnen alle kanten op: van het betrappen van inbrekers en wiettelers tot 
het in kaart brengen van rampgebieden. Van het filmen van huizen voor de makelaardij tot 
effectiever gebruik van gifstoffen in de landbouw. Onbemande computergestuurde vliegtui-
gen kunnen in de toekomst ook in het dagelijks leven worden ingezet: een routerwijzer die de 
fietsroute uitstippelt, een bestelling ophalen bij de snackbar. Voorlopig zijn ze met de huidige 
wetgeving alleen te gebruiken als modelvliegtuigje. De innovatie zit de komende jaren in de 
technologie. 

Op 15 november verscheen het artikel “Hoogvliegers” in Dagblad van het Noorden. Stenden 
Technology ziet grote kansen voor de toepassingen van drones in de toekomst en ontwikkelt 
daarom een drone van duurzame kunststof, passend bij onze focus op de biobased economy. 
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkeling van de Stenden drone. •

Stenden ontwikkelt drone van duurzame kunststof 

Feestelijke opening van laboratorium van Stenden  
Hogeschool op Emmtec Industry & Businesspark

Op maandag 17 november 2014 vond 
de feestelijk opening plaats van de 
nieuwe praktijklocatie van de oplei-
ding Life Science van Stenden, School 
of Technology. Dit nieuwe, moderne 
laboratorium voor chemische analyse 
van o.a. kunststoffen is speciaal voor 
de Stenden studenten ingericht en 
gevestigd op het terrein van Emmtec 
Industry & Businesspark. Ruim 40 
gasten van Stenden en Emmtec  

waren voor deze gelegenheid naar 
het Emmtec terrein gekomen.

Ivo Verdonkschot, director Industry Parks, 
deed het openingswoord en legde de geno-
digden uit dat Emmtec verheugd is met de 
studenten op het terrein, omdat ze waarde 
hechten aan de samenwerking tussen be-
drijfsleven en kennisinstellingen op het gebied 
van duurzame kunststoffen en kunststoftech-
nologie. >>
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Namens Stenden Hogeschool deed Klaas 
Wybo van der Hoek, vice-voorzitter van het 
College van Bestuur, het woord en vertelde 
over het succes van de Techniek-opleidingen 
bij Stenden, de groei van het aantal Tech-
niekstudenten en de goede verbinding tussen 
praktijk en theorie die met deze nieuwe prak-
tijklocatie gelegd kan worden.

De officiële openingshandeling van het labora-
torium werd verricht door burgemeester Cees 
Bijl, samen met Ivo Verdonkschot en Klaas-
Wybo van der Hoek. Door een reuzenballon 
lek te prikken konden de ruim 40 gasten het 
laboratorium betreden en bekijken. Daar de-
monstreerden Life Science studenten diverse 
proefjes met droogijs. 

Als afsluiting gaf Rudy Folkersma, lector Duur-
zame Kunststoffen Stenden PRE en Green 
PAC, als spreker zijn visie op het belang en de 
toekomstperspectieven van kunststoffen, de 
biobased economy en de samenwerking tus-
sen onderwijs en bedrijfsleven.
Stenden is erg verheugd met de opening van 
dit nieuwe laboratorium, waar studenten in 
een inspirerende omgeving, middenin het 
werkveld, praktijkonderwijs kunnen volgen. 
Patrick Bemelmans, Head of School MemTech 
van Stenden Hogeschool: “Met studenten 

die in dit laboratorium midden in het werk-
veld praktijkonderwijs volgen, kunnen we het 
onderwijs op het gebied van kunststoftech-
nologie verder ontwikkelen en versterken. 
Wij koersen af op een biobased economy. De 
industrie en de maatschappij vragen erom. 
Als Stenden hebben we met onze technische 
opleidingen dan ook een belangrijke focus op 
onderzoek naar en de ontwikkeling en toepas-
sing van duurzame kunststoffen.”

Emmtec Industry & Businesspark biedt Life 
Science studenten van Stenden een unieke 
Real World Learning omgeving, om ze zo goed 
mogelijk voor te bereiden op de praktijk in 
de toekomst. Bij Emmtec zijn veel polymeer-
gerelateerde bedrijven gevestigd, zoals DSM, 
Teijin en Bonar. De focus van Emmtec sluit 
goed aan bij de nieuwe leerlijn Biobased 
Economy van de opleiding Life Science en de 
minor duurzame kunststoffen.
Emmtec is bovendien net als Stenden ook 
partner in Green PAC, het open innovatiecen-
trum voor (groene) kunststoffen, vezels en 
composieten (COCI). •
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Maandag 27 oktober 2014 is Werner 
Timans gepromoveerd op het proef-
schrift: “Continuous quality impro-
vement based on Lean Six Sigma in 
manufacturing small and medium 
sized enterprises.”

De promotie vond plaats in het Academiege-
bouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De 
promotoren waren prof. dr. ir. C.T.B. Ahaus en 

prof. dr. ir. D.M. van Solingen. Het proefschrift 
richt zich op kwaliteitsverbetering op basis 
van Lean Six Sigma (LSS) in kleine en middel-
grote industriële ondernemingen (industriële 
KMO’s). De doelgroep voor het onderzoek is 
dus het deel van de maakindustrie waartoe de 
KMO’s behoren. 

Industriële KMO’s zijn voor een belangrijk deel 
bepalend voor de economische groei en werk-
gelegenheid. Veel grote bedrijven hebben in 
de laatste decennia grote vooruitgang geboekt 
in het tot ontwikkeling brengen en ten uitvoer 
leggen van programma’s voor continu verbe-
teren op basis van LSS, maar voor KMO’s is 
het beeld veel minder gunstig.

De laatste 3 jaren van het onderzoek zijn 
uitgevoerd binnen Stenden PRE. Werner is de 
eerste promovendus die binnen het domein 
Techniek namens de Stenden Hogeschool en 
de RUG promoveert. •

Promotie Werner Timans

Werkend prototype van Stenden.com bijna live

De realisatie van een nieuwe website voor Stenden is in volle gang. De be-
langrijkste doelgroep van het nieuwe Stenden.com is de studiekiezer. Met 
de nieuwe website krijgt Stenden een goed vindbare website, die is geop-
timaliseerd voor alle platforms (zoals mobiel en tablet), met veel beeld en 
meer sfeer en beleving. Het project gaat inmiddels zijn tweede maand in. De 
afgelopen periode zijn de prioriteiten vertaald naar een concrete planning. 
Eind december wordt een werkend prototype opgeleverd, dat intern ‘live’ zal 
staan. In dit prototype zijn alle opleidingen, de studiezoeker en de servicepa-
gina’s opgeleverd. Mogelijk ook al in het Engels en Duits. 

In de periode daarna is het nog steeds “werk in uitvoering”. Stapsgewijs wordt de content voor 
internationalisering en de lectoraten toegevoegd. Uiteindelijk zal de nieuwe site op 1 april 2015 
live gaan. De komende tijd organiseert Stenden een aantal inloopmomenten waarbij medewer-
kers van het team dat bezig is met de website de collega’s zullen informeren over de nieuwe 
site. •
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Op 10 december 2014 organiseerden 
de opleiding Informatica van Stenden 
en TASS technology solutions voor 
de tweede keer een What the H@ck 
event in Emmen. Tijdens het event 
stond een uitdagende opdracht cen-
traal en konden (Technische) Infor-
matica studenten hun kennis testen. 
Ongeveer 24 studenten uit het 1e, 2e 
en 3e opleidingsjaar deden mee aan 
het event, dat in het fabrication lab 
MyConcept plaatsvond. Tijdens het 
What the H@ck event is het de be-
doeling het Internet Of Things con-
cept innovatief toe te passen met een 
embedded device, tablet en Phillips 
Hue Lampen.

De teamleider van Informatica, Jeroen Pijpker, 
heette de studenten, docenten en medewer-
kers van Tass van harte welkom om 16.00 
uur. Daarna vervolgde Tass met de uitleg van 
de groepsopdracht. Halverwege de opdracht 
was het pizza time, waarbij iedereen gezellig 
samen van de pizza’s smulden. 

De studenten gingen in groepen aan de slag 
met de groepsopdracht om een app te ontwik-
kelen met als thema de functionele mogelijk-
heden voor de Hue lampen te gebruiken. De 
groepen mochten zelf de functie van de app 
bedenken. Een spelvariant, domotica toepas-
singen, koppeling met de beweging van een 
telefoon, ondersteuning in de beveiliging van 
een huis zijn enkele voorbeelden hiervan. De 
beschikbare tijd voor de ontwikkeling was 2 
uur. De sfeer was wederom geweldig en de 
ontwikkelde toepassingen waren weer van 
hoge kwaliteit.

Vervolgens werden alle ontwikkelde program-
ma’s gedemonstreerd aan de jury. Daarbij 
was iedereen aanwezig om kennis te kunnen 
nemen van de diverse ontwikkelde toepas-
singen. De groep van Ted Jan Hulshof, Da-
niël Luik, Justin Bakker, Geoffrey Badhuis en 
Wisse Aarts werd uiteindelijk door de jury 
uitgeroepen tot winnaar met hun project. >>

Succesvol What the H@ck event bij Informatica 
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Ze hadden een koppeling gemaakt tussen een 
rookmelder, een spraakmodule en het Philips 
Hue light systeem, waarbij Smokey de spre-
kende beer, geluid geeft wanneer een rook-
melder afgaat. Dit project is uitgebreid door 
bij het afgaan van een alarm een lichtscha-
keling in werking te zetten (de Hue lampen) 
met als doel, dat bij een alarm de verlichting 
automatisch wordt ontstoken. 

“Smokey De Rookmelder-knuffel” is een 
project dat de studenten voor de Brandweer 
Noord-Nederland uitvoeren. Het alarmsignaal 
van een rookmelder wordt draadloos gekop-
peld aan een knuffel, die met gesproken 

woord (lichtsignaal en trilfunctie) aangeeft 
welke actie genomen moet worden. De op-
levering van dit project vindt eind januari 
plaats. 

Juryvoorzitter Marco Keur, oud Informatica-
student van Stenden en sinds zijn afstuderen 
werkzaam bij Tass, reikte de prijs uit. Alle 
studenten wonnen een Rasperry Pi, een mini 
computer die voor allerlei doeleinden kan wor-
den ingezet. 

Het was een bijzonder leuke avond, waarbij 
student en docent eens op een heel andere 
manier met elkaar kon omgaan. Een succes-
vol evenement, niet alleen vanwege de gezel-
ligheid, maar ook om op een heel andere ma-
nier je kennis te kunnen verbreden. Naast een 
aantal docenten van de Techniek opleiding 
waren docenten van verschillende MBO oplei-
dingen uitgenodigd het event bij te wonen en 
ook zij genoten zichtbaar.

Op the day after hebben zich al weer studen-
ten gemeld voor het 3e What the H@ck event, 
dat waarschijnlijk eind maart wordt georgani-
seerd. •
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Voorstellen API medewerkers  

Remco Kistemaker 

  Jaap Hoeksema 

 

 

Remco Kistemaker 

  Jaap Hoeksema 

 

 

API Institute is gespecialiseerd in toegepast onderzoek naar polymeren en 
beschikt over een uitstekend ingericht laboratorium en een complete pilot-
plant. API Institute bevindt zich op het Emmtec Industry & Business Park. 
In het lectoraat duurzame kunststoffen Stenden PRE werken Stenden Hoge-
school, Applied Polymer Innovations (API Institute) en NUON (Emmtec Ser-
vices) nauw samen.

Stenden en API werken nauw samen, waardoor we de kennis en faciliteiten van API kunnen 
inzetten voor onderwijs en onderzoek. Graag stellen we in Technews de API-medewerkers aan 
jullie voor, omdat jullie hen regelmatig bij Stenden kunnen tegenkomen. Als je vragen hebt of 
interesse in de mogelijkheden, dan kun je contact opnemen met Femke Tamminga, 
femke.tamminga@stenden.com. 

Irene van der Weide-Heijnen
“Mijn naam is Irene van der Weide-Heijnen ik ben getrouwd met Ben Van der 
Weide en wij hebben een zoon Dion. Ik vind het heerlijk om buiten te zijn en heb 
heel veel hobby’s. Ik houd van lezen, en ben een enthousiaste beoefenaar van 
yoga en Tai chi. Afgelopen jaar was ik 40 jaar werkzaam op het Emmtec terrein 
bij drie verschillende werkgevers. Op dit moment ben ik werkzaam bij Applied 
Polymer Innovations waar ik zeer betrokken bij ben en heel veel energie van 
krijg.”

Jaap Hoeksema 
“Mijn naam is Jaap Hoeksema, in 1956 geboren in Groningen maar al sinds mijn 
4de jaar woonachtig in Emmen. Ik ben getrouwd en vader van twee dochters 
en opa van een kleindochter. In 1984 ben ik als proces operator begonnen bij 
de ENKA wat later AKZO Nobel werd en vervolgens Diolen. En in 2002 heb ik de 
overstap gemaakt naar de Research tak, waar ik nu nog steeds met veel plezier 
werk. In mijn vrije tijd hou ik er van om lekker met onze hond op stap te gaan of 
in de tuin en om het huis bezig te zijn.” 

Remco Kistemaker 
“Ik ben Remco Kistemaker, research medewerker bij Applied Polymer Innova-
tions en sinds kort gedetacheerd bij Stenden. Ik heb een analytisch-chemische 
achtergrond en zo’n 16 jaar ervaring in de polymeerchemie. Momenteel volg ik 
de Bachelor Milieu-Natuurwetenschappen aan de Open Universiteit. Verder ben 
ik actief als weeramateur en doe waarnemingen met een eigen weerstation. Ik 
ben getrouwd, mijn vrouw en ik houden van wandelen, reizen, fotograferen en 
filmen.” •
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In de bijlage Chemie Special van Dagblad van het Noorden kwam Stenden 
met meerdere artikelen aan bod. In onderstaande pagina zie je de artikelen 
over GreenPac en Life Science, die in de bijlage Chemie waren opgenomen.

Chemie special van het Dagblad van het Noorden

De Life Science-opleidingen van
Stenden Hogeschool hebben re-
cent een nieuw laboratorium ge-
opend bij Emmtec services. De
studenten worden nu opgeleid op
een echt beroepslaboratorium, en
zo goed voorbereid op hun toe-
komst. Inhoudelijk sluiten de op-
leidingen, met hun focus op
duurzame kunststoffen, goed aan
op de actuele bedrijvigheid in Zuid-
oost Drenthe. Daarmee kunnen
deze studenten later in hun eigen
regio aan het werk.  

De lectoren, docentonderzoekers en stu-
denten van Life Science werken nauw
samen met bedrijven en overheden. Hun
gezamenlijke onderzoek is vooral de
spannende zoektocht naar nieuwe bio-
based grondstoffen en de toepassingen
daarvan. Dat vindt plaats binnen Green
PAC (zie elders op deze pagina). De op-
leidingen van Life Science -Chemie, Bio-
logie en Medisch Laboratorium-
onderzoek (BML)- hebben daarom een
nieuwe leerlijn ontwikkeld. Studenten
leren hier over het directe belang van een
biobased economy én kunnen gelijk ook
een praktische link leggen met hun eigen
vakgebied. 

Met zoveel betrokkenen vanuit onder-
wijs, onderzoek, bedrijfsleven en lokale
overheden, is het van groot belang dat
ieder op structurele basis contact met el-
kaar kan onderhouden. Een drietal busi-

nessdevelopers -deels aangesteld door de
provincie Drenthe en het DPI (Dutch Po-
lymer Institute)- brengt alle partijen één
keer per maand bijeen om af te stem-
men. Op de agenda: hoe nieuwe onder-
zoekslijnen, innovaties en business
opgestart kunnen worden. De lectoren
die ook betrokken zijn bij Green PAC
hebben een sturende en adviserende rol.

Waar levert al die samenwerking con-
creet op? Stenden participeert vanuit
Green PAC onder andere in de ontwik-
keling van de Biocomposietenbrug voor
de dierentuin in Emmen. Daarnaast
loopt er een project op het gebied van
3D-printing, waarvoor de eigenschappen
van nieuwe materialen worden getest,
voor daadwerkelijk gebruik in 3D prin-
ters. Binnen het curriculum van Life Sci-
ence is Stenden bezig met de
ontwikkeling van lesstof over fermenta-
tietechnieken. Micro-organismen die op
de juiste manier worden gekweekt,
maken stoffen die de basis vormen voor
nieuwe kunststoffen. Door die stoffen te
isoleren en met een chemische reactie
aan elkaar te koppelen, ontstaan poly-
meren, de welbekende bouwstenen van
kunststof. En in 2014 draaide een pilot
met studenten waarbij melkzuur is ge-
produceerd… uit plantaardig materiaal!
Succesvol, en daarom met uitbreiding op
komst in 2015.

www.greenpac.eu

Ondernemers, vaak start-ups,
maken graag gebruik van Green
PAC. Dit open innovatiecentrum
voor (groene) kunststoffen, vezels
en composieten huisvest in
Emmen en Zwolle. ‘Green PAC ini-
tieert en faciliteert ‘businessdri-
ven‘ kennisontwikkeling’. Wat
betekent dat? Met de laborato-
rium- en experiment-faciliteiten
van Green PAC, kan het bedrijfsle-
ven tegen gunstige voorwaarden
innovatieve projecten ontwikkelen
en uitvoeren. Zo wordt er toege-
past onderzoek gedaan, kennis
ontwikkeld en (versnelde) innova-
ties gerealiseerd. Dat kan door een

unieke samenwerking tussen ho-
gescholen, universiteiten en be-
drijven in de kunststofindustrie,
ondersteund door de gemeente
Emmen en de provincie Drenthe.
Tegelijkertijd richt Green PAC zich
op het onderwijs in Noordoost-Ne-
derland. Doel: de regionale inno-
vatiekracht rond kunststof-
technologie te versterken. Logisch,
want Green PAC is een initiatief
van de hogescholen Stenden en
Windesheim.

Verrassende feiten: de regio
Emmen heeft, naast de Eemsdelta,
de grootste concentratie chemi-
sche industrie in Noord-Neder-
land. Het is bovendien de meest
gespecialiseerde ‘kunststofregio’
van Europa. En juist omdat in de
regio ook veel agro aanwezig is is
ze, aldus Bouke Arends, wethouder
van economische zaken van de ge-
meente Emmen, uitermate ge-
schikt voor biobased chemie. Want
daarin komen agro en chemie
samen.

"In Emmen en in de regio Zuidoost-
Drenthe weten de beide sectoren elkaar
steeds beter te vinden. De omslag van
een op olie gebaseerde chemie naar een
op biomassa gebaseerde chemie is een
proces van vele jaren. Toch zien we al
hele mooie producten en toepassingen
ontstaan. Meest aansprekende voorbeeld
op dit moment is de brug van biocompo-
sieten die in ons nieuwe dierenpark
Wildlands hier in Emmen komt. In deze
brug zijn vlasvezels en biohars verwerkt
tot een stevige constructie."

Wat is de rol van de gemeente Emmen
binnen de triple helix?
De term ‘triple helix’ duikt steeds vaker
op. Het staat voor de samenwerking tus-
sen onderwijs/ onderzoek, ondernemin-
gen en overheid, waarbij ieder zijn eigen
rol neemt. “De gemeente Emmen facili-
teert de stappen die nodig zijn om een in-
novatie-idee tot productie te brengen.
Daarvoor hebben we  samen met provin-
cie Drenthe en het Dutch Polymer Insti-
tute (DPI) een 'Aanjaag- en
ontwikkelorganisatie' in het leven geroe-
pen waarin onderwijs, onderzoek en in-
novatiemakelaars professioneel samen-
werken. Die investering aan de vraagkant
begint zijn vruchten af te werpen. Be-
drijven weten onze aanjaagorganisatie te
vinden, er lopen meerdere innovatiepro-
jecten. Sommige zijn al in het stadium

van businesscase-ontwikkeling en bezig
met de financiering."

En wat is de rol van de provincie 
Drenthe?
"De provincie Drenthe ondersteunt
Emmen en de regio hierin. We trekken
er heel goed samen in op en hebben het-
zelfde doel voor ogen: meer werkgele-
genheid en een robuust innovatief
klimaat.
Als we de komende jaren zo samen door
gaan en de buurgemeenten ook verder
aanhaken, zullen we dit samen tot een
succes maken. Waarbij de credits na-
tuurlijk allereerst naar de bedrijven zelf
gaan. En de belangrijke en betekenisvolle
rol van het onderwijs, door Stenden Ho-
geschool en Drenthe College, wil ik hier
zeker ook vermelden. Anders zou er geen
triple helix zijn. De ambitie is er om dit
uit te breiden naar andere regio’s in Ne-
derland en niet te vergeten Duitsland
(Emsland, Niedersachsen)." 

Waar richt Emmen zich op binnen de 
biobased mogelijkheden van 
Zuidoost-Drenthe?

"Onze focus is de vergroening van de
chemie hier in de regio, die sterk is in
kunststoffen, vezels en garens. Tegelijk
zetten we vol in op het vergroten en
doorontwikkelen van biocomposiettoe-
passingen. Het lectoraat van Green PAC
en Stenden Pre speelt daar goed op in." 

Wat verwacht de gemeente Emmen
voor het werk- en leefklimaat in de
regio, met de synergie die voortkomt uit
de triple helix?
"Ik kan me goed vinden  in de triple
helix-aanpak van Rijk (topsectorenbe-
leid) en Brussel (innovatie-agenda). Het
is aan de regio om daar invulling aan te
geven. Wij hebben -realistische- ver-
wachtingen dat deze inzet van ons allen
nieuwe banen schept. Want daar doen
we het ten slotte voor. Meer werk, op ver-
schillende niveaus, betekent dat inwo-
ners in onze regio blijven wonen en dat
we het voorzieningenniveau beter in
standhouden. Dit zichzelf versterkende
proces is ons doel. We zijn nu mooi op
weg.”

Tekst: Fred Ootjers

De triple helix staat voor de gouden
driehoek tussen bedrijven, onder-
wijsinstellingen en de overheid.
Het is op dit moment een veelge-
hoorde term in Zuidoost-Drenthe,
dat de biogebaseerde chemiesector
in de regio een boost wil geven.
Want die boost, die vraagt om sa-
menwerking. Marco Brons, com-
mercieel en technisch directeur
van polyesterfabriek Cumapol in
Emmen, over stap-voor-stap ont-
wikkelingen, verwachtingen en
concrete ondersteuning.

Cumapol Emmen richt zich voorname-
lijk op de nabewerking van PET (denk
aan de plastic flessen)-specialiteiten.
Naast de missie om meer
toepassingen te ontwik-
kelen waarin gerecycled
materiaal wordt ge-
bruikt, sleutelt Cumapol
ook aan het ontwerp van
de eindproducten zelf-
zodat die beter gerecy-
cled kunnen worden. Zo
werkt het bedrijf aan ge-
modificeerde rPET voor
bijvoorbeeld de produc-
tie van buizen en pijpen
en aan een volledig PET-
tapijt. Cumapol zet dus

in op verschillende innovaties in de ve-
zelchemie en vult dat, binnen het PET-
specialisme, breed in.

In termen van economisch belang:
Emmen kent een sterke chemiesector-
hoe sterk is de biobased discipline daar-
binnen vertegenwoordigd?
"Dat staat nog helemaal aan het begin.
De recente jaren zijn vooral gebruikt om
ideeën te genereren en, heel belangrijk,
de afstand tussen agro en chemie te ver-
kleinen. Stap voor stap worden de ont-
wikkelingen en mogelijkheden concreter.
Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet.
De meeste initiatieven verkeren nu nog
in de laboratoriumfase."

De Drentse samenwerking in de triple
helix heeft in 2013 handen en voeten ge-
kregen in het innovatieknooppunt Green
PAC. Wat verwacht Cumapol van dit
initiatief? 
"Wij verwachten veel ondersteuning bij
het ontwikkelen van initiatieven en pro-
cessen. Want bij Green PAC kunnen
kansrijke experimenten en ideeën tot
concrete projecten leiden."

Cumapol heeft dus ook een onderzoeks-
vraag neergelegd bij één van de kennis-
instituten van Green PAC?
"In het begin hebben we wat kleine ‘voor-
zichtige’ zaken laten uitzoeken. Daar-
naast heeft Green PAC ons goed
geholpen, ondermeer met de warmte-
huishouding in onze fabriek. Nu komen
er steeds meer samenwerkingen in het
upgraden van gerecycled PET tot hoog-
waardige producten, bijvoorbeeld voor
de 3D- printindustrie en voor spuitgiet-
producten op basis van rPET. Op dit mo-
ment ondersteunt Green PAC de nieuwe
plannen van Cumapol rondom chemisch

recycling en het gebruik van
biobased building blocks
voor polyester. Wij zijn een
jong, slank bedrijf, en zulke
projecten vergen resources
die we gewoon nog niet
hebben. Hierbij is de sa-
menwerking met Green
PAC dus essentieel voor
ons. En daarmee ziet de
toekomst er goed uit!"

www.cumapol.com

Tekst: Fred Ootjers

GREEN PAC

STENDEN HOGESCHOOL

Hét innovatiecentrum
voor toegepast onderzoek

GEMEENTE EMMEN

'Het is een zichzelf versterkend proces'

CUMAPOL

Cumapol spint (recycled)
garen bij Green PAC

Zoeken naar nieuwe
biobased grondstoffen

Bouke Arends: 'De gemeente Emmen en de provincie Drenthe hebben hetzelfde
doel voor ogen: meer werkgelegenheid en een robuust innovatief klimaat'

Foto: Theo Berends

Chemie special
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Stenden werkt mee aan verdere ontwikkeling van High Tech regio

Stenden levert belangrijke bijdrage in World Class  
Composite Solutions project Fokker

Voor het doorontwikkelen van lichtgewicht composietmaterialen heeft een 
samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen onder leiding 
van Fokker Aerostructures van de provincie Drenthe en het Ruimtelijk  
Economisch Programma van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
(REP-SNN) ruim 6 miljoen aan subsidie ontvangen. Stenden levert een 
belangrijke bijdrage aan het WCCS en speelt een essentiële rol in het be-
schikbaar stellen en vertalen van de opgedane kennis naar andere sectoren.

Met het World Class Composite Solutions 
(WCCS) project waarin het bedrijfsleven zelf 
ook miljoenen investeert, kan een bijdrage 
worden geleverd aan de verdere ontwikkeling 
van Noord Nederland als belangrijke regio op 
het gebied van High Tech Systemen en Mate-
rialen (HTSM). Het project levert naar schat-
ting zo’n 100 nieuwe banen op.

De fabriek van Fokker in Hoogeveen is uniek 
in de wereld. Door de kennis op het gebied 
van composieten en de wijze waarop deze 
worden geproduceerd en verwerkt in vlieg-
tuigcomponenten, heeft Fokker een toon-
aangevende positie in de luchtvaartindustrie 
bereikt. De locatie in Hoogeveen is hét ken-
nis- en ontwikkelcentrum voor composietma-
terialen. Hier worden nieuwe toepassingen 
en technieken bedacht en ontwikkeld. Om 
wereldwijd concurrerend te blijven moeten de 
producten uit composietmateriaal een hoge en 
constante kwaliteit hebben en tegen accepta-
bele kosten worden geproduceerd. 

In het WCCS project gaat Fokker samen met 
twaalf partners werken aan concrete product- 
en procesinnovaties die onder andere een ver-
regaande digitalisering van het productiepro-
ces behelzen. Naast Fokker maken ook KPN, 

Ilionx, S& T, Boikon, Irmato, Onsight, TNO, 
TU Delft, Rijksuniversiteit Groningen, Stenden 
Hogeschool, Hanze Hogeschool en de NOM 
onderdeel uit van het samenwerkingsverband.

Gedeputeerde Ard van der Tuuk (PvdA): ‘Ken-
nis- en productontwikkeling zijn van groot 
belang voor onze regionale economie. Daar-
mee behouden we onze concurrentiepositie in 
de wereld. Vooral als de ontwikkelingen ook 
tot productie in de regio leiden. De maakin-
dustrie kan veel werkgelegenheid opleveren. 
Bij de grote bedrijven, maar juist ook bij hun 
regionale toeleveranciers. Goed werkende 
regionale ketens van grote bedrijven, innova-
tief MKB en kennisinstellingen zijn van groot 
belang voor behoud en groei van de werkge-
legenheid.’

Het project draagt bij aan de ontwikkeling van 
Smart Industry. Hierbij worden ICT en inter-
net ingezet om de producten slim, duurzaam 
en tegen zo laag mogelijke kosten te produce-
ren. Dit is ook het onderwerp van de nationale 
‘actieagenda Smart Industry’. Deze actie-
agenda heeft tot doel maakindustrie klaar te 
maken voor de toekomst. Noord Nederland 
is aangewezen als Fieldlab “region of Smart 
Factories”. >>
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Rol Stenden
Fokker heeft een samenwerkingsverband 
geïnitieerd voor het doorontwikkelen van 
lichtgewicht composietmaterialen. Dit samen-
werkingsverband bestaat uit bedrijven en ken-
nisinstellingen. Ook Stenden maakt onderdeel 
uit van dit samenwerkingsverband. Er is ruim 
6 miljoen euro subsidie ter beschikking gesteld 
door de provincie Drenthe en het Ruimtelijk 
Economisch Programma van het Samenwer-
kingsverband Noord-Nederland. Daarnaast 
brengen Fokker en de partners een eigen 
bijdrage in van ongeveer 7 miljoen euro in het 
World Class Composite Solutions project. 

Door de lectoren van Stenden PRE, docenten 
en studenten van Stenden wordt een be-
langrijke inhoudelijke bijdrage aan het WCCS 
project geleverd. 

“Het lectoraat Stenden PRE heeft een belang-
rijke rol in het vertalen en beschikbaar stellen 
van de in het WCCS project opgedane ken-
nis op gebied van (verwerken van) vezels en 
composieten naar andere sectoren. Die kennis 
zal tevens worden toegepast in het onderwijs, 
waardoor dit naar een hoger plan wordt ge-
tild,” aldus lector Rudy Folkersma. •

Volg Stenden School of 
Technology op Facebook
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Stenden Technology wenst iedereen 
fijne feestdagen en een inspirerend 
en innovatief 2015!

Dit is de laatste uitgave van Technews.  
In 2015 verschijnt onze nieuwe nieuwsbrief.  
We houden u op de hoogte.


