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DE AFTRAP
De aftrap van deze nieuwe 

editie ‘Technasium werkt’ 

begint met een woordgrapje 

dat gaat over de centrale plek 

in ons technolab: de trap. Hier 

werd 10 jaar lang geschiedenis 

geschreven! Daar waar de 

leerlingen zaten tijdens de 

startpresentatie van de op-

drachtgever en bij de instructie 

door de docent. De plek waar 

ouders zaten bij presentaties 

die hun kinderen hielden. De 

trap, uitgesleten door vele 

voetstappen op de Open Dag 

in januari, wat resulteerde in 

vele nieuwe aanmeldingen van 

technasiumleerlingen voor onze 

brugklassen. De trap, plek om 

onze inventaris naar een andere plek: Zandlaan 25, waar ‘Het Streek 

College’ staat. Deze locatie van ‘Het Streek’ biedt ons de komende 2 

jaar gastvrij een onderdak in lokaal 1.32, lokaal 1.33 en de aangren-

zende studieruimte. Dit wordt ons tijdelijke technolab waar we vanaf 

23 augustus onze leerlingen verwelkomen. Bent u opdrachtgever of 

ouder en straks uitgenodigd voor een bezoek? Rijdt dan voortaan naar 

het adres Zandlaan 25! We gaan daar vol vertrouwen verder met een 

mooi perspectief voor ogen. Maar nu eerst de twaalfde editie van 

‘Technasium werkt’. Veel leesplezier gewenst!

Mede namens mijn sectiegenoten,

Hans Dekker

met de docenten O&O te poseren voor de foto van het fotojaarboek 

dat de eindexamenleerlingen meekrijgen bij hun afscheid van school. 

Van deze trap en dit technolab zijn we definitief af: We nemen nu 

afscheid. Want we gaan verhuizen! Vanwege nieuwbouw, waar we 

naar uitkijken, wordt ons huidige technolab afgebroken. Op deze 

plek verrijst de komende jaren een nieuwe school waar we een frisse 

start gaan maken in een prachtig technolab! De verhuizers brachten 
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SPACE@SEA
De opdrachtgever van het derde en laatste brugklasproject was Joep 

van der Zanden van MARIN. MARIN is actief in het Europese project 

Space@sea. In dit project wordt onderzoek gedaan naar het maken van 

kunstmatige eilanden, die op het water drijven. Leerlingen is gevraagd 

om zelf een drijvend eiland met een schaal van 1 op 250 te ontwikkelen. 

Het prototype moest uit minimaal 4 modules bestaan en er moest wor-

den nagedacht over de verbinding tussen delen. 

Samen met een collega en expert voor dit project Maarten van der Leij, 

is Joep halverwege het project op school geweest om de leerlingen tips 

en adviezen te geven.

Vrijdag 17 juni zijn onze 135 technasium brugklasleerlingen hartelijk 

ontvangen bij MARIN. Na een introductie en een rondleiding was het tijd 

voor de grote test in één van de bassins van MARIN: hoe zit het met het 

drijfvermogen en stabiliteit van de prototypes?

We kijken terug op een geslaagde middag!
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FINALE  
‘STOP VOEDSELVERSPILLING’ 
Dit is mijn Verhaal waarin ik vertel hoe ik samen met mijn groepje 

de finale van dit project won:

Het tweede project van de 3e klas was het project ‘Stop Voedselver-

spilling’. Deze opdracht had drie deelopdrachten, mijn team koos 

deelopdracht C, de opdracht was hier om iets te bedenken waarmee 

wij onze vrienden/ vriendinnen in actie stand kunnen laten komen 

tegen voedselverspilling. 

Hier wisten we nog niet hoe ontzettend leuk dit project zou gaan 

worden. Na de vooronderzoeken kwamen we bij het eindproduct 

‘Mens Gooi Me Niet Weg’, een bordspel waarbij je punten moet 

verzamelen met verschillende kaarten, zoals discussie kaarten, kans 

kaarten of de Gouden Appel en daarmee meer te weten komt over 

voedselverspilling en hoe we het tegen kunnen gaan. Door het spelen 

van het spel worden mensen gestimuleerd om zelf ook wat te gaan 

doen tegen voedselverspilling. Klink best leuk toch?

Nou dat vonden andere mensen ook. Ons eindproduct mocht uitein-

delijk, samen met nog twee andere groepjes van het Streek, door 

naar de finale op de Floriade in Almere. Toen we dit te horen kregen 

vonden we dit natuurlijk al geweldig en hadden we meteen zin om 

ons eindproduct te presenteren aan de juryleden op de Floriade.

Op de finale dag, dat was op 17 mei, mochten we eerst vrij rondlopen 

op de Floriade, wat sowieso al hartstikke leuk was en daarna moesten 

we ons idee in 2 minuten gaan pitchen aan de juryleden. 

Na de pitch was het afwachten en bij de prijsuitreiking (oh wat was 

dat spannend) werd ons spel genoemd, wij hadden gewoon deelop-

dracht C van het project ‘Stop Voedselverspilling’ gewonnen met ons 

bordspelletje. Hoe gaaf!

Leuk was ook dat een andere groep van het Streek deelopdracht B 

had gewonnen. Dus het Streek heeft het met dit project in ieder 

geval goed gedaan!

Uiteraard waren we enorm blij met dit resultaat en zal ik dit avontuur 

zeker nooit meer vergeten!

Duco Goudappel V3Y 
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KLIMAATBESTENDIG STADSPARK
In 2017 ging in de gemeente Ede het programma “Levendig Centrum” 

van start. De kernboodschap daarbij is: Ede moet groen en gastvrij 

zijn! Met de herinrichting van de Markt, Grotestraat en Kuiperplein zijn 

hierin al grote stappen gezet. Ook wordt veel gevelgroen toegepast 

in de vorm van geveltuintjes en begroeide gevels. Klimaatadaptatie 

en stimulering van biodiversiteit staat in de vergroeningsprojecten 

centraal. Het volgende project is het Stadspark. Een historisch gebied op 

de flanken van de Veluwe waar een eeuw geleden o.a. ‘De Trapakkers’ 

werden aangelegd voor kleinschalige landbouw op hellende gronden. De 

projectgroep wil het groene gebied van Paasberg tot het Oude Kerkplein 

opwaarderen tot hét aantrekkelijke en gezellige stadspark van Ede. 

Momenteel is het plangebied versnipperd. De verschillende delen sluiten 

13

niet goed op elkaar aan. Het Stadspark moet het nieuwe groene hart 

van Ede (centrum) worden. Het, nu weliswaar mooi groene, maar stille 

en weinig gebruikte, gebied moet gaan bruisen. Daarnaast ligt er een 

nieuwe opgave: Het klimaat verandert. In de zomer zijn verdroging en 

hitte een bedreiging voor de leefbaarheid op de flanken van de Veluwe. 

Het vasthouden van het water in dit Stadspark moet in de plannen 

worden meegenomen. Daarmee wordt tevens wateroverlast voorkomen. 

Bij extreme regenbuien komen nu nog straten in de binnenstad onder 

water te staan. Het gehele park wordt daarnaast een groene long die de 

temperatuur in de stedelijke omgeving omlaag brengt in periodes van 

grote warmte.

Tot zover de woorden uit het visiestuk dat de projectgroep ‘levendig 

centrum’ onze tweedeklassers aanreikte. In gezamenlijk overleg met 

opdrachtgever, Renske Dijkwel en landschapsarchitect Leonie van Beek 

kwamen we tot een korte opdrachtomschrijving:

TECH
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Ontwikkel een ontwerp met oplossingen voor het Stadspark die zorgen 

voor het vasthouden van water, een verkoelend effect hebben en 

tevens voor de doelgroep jongeren aantrekkelijk zijn.

Op 7 september fietsten we met onze leerlingen naar het Stadspark 

waar we op verschillende plekken uitleg kregen van de opdrachtgever 

en experts. Ook volgden ze op school een webinar: de klimaatbe-

stendige stad, een initiatief van stichting technasium: https://www.

technasium.nl/rescue. Daarna konden de leerlingen in hun teams 

aan de slag. Op de foto’s is te zien hoe de leerlingen experimenteren 

en tot oplossingen komen. Voor de beste groepjes was er op 22 

november de eervolle taak om te presenteren in de raadszaal van het 

gemeentehuis. Deze teams kregen veel waardering voor hun creatieve 

oplossing.

FIJNSTOF METEN, EEN ONDER-
ZOEKSPROJECT IN LEERJAAR 3

O&O staat, zoals bekend mag worden verondersteld, voor onderzoe-

ken en ontwerpen. De meeste projecten kennen een combinatie van 

een onderzoeksfase (de vooronderzoeken) gevolgd door een uitwer-

kingsfase waarin een ontwerp wordt gemaakt. Echte onderzoekspro-

jecten zijn meestal schaars, met name in de onderbouw, maar daarom 

niet minder waardevol. Veel technasiumleerlingen zullen later op de 

Hogeschool of Universiteit onderzoek moeten opzetten of komen later 

in hun beroepsleven met onderzoek in aanraking. We hebben gezocht 

naar een actuele casus en vonden deze bij de stuurgroep aanpak 
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fijnstofproblematiek Foodvalley, met als woordvoerder Hans Vulto van 

de gemeente Ede. Hij werd onze opdrachtgever. Daarnaast werden we 

ondersteund door Hester Volten. Zij is onderzoeker op het terrein van 

luchtkwaliteit en is werkzaam bij RIVM. Ze houdt zich met name bezig 

met ‘citizen science’. Helaas is Ede de uitgelezen plek voor een onder-

zoek over fijnstof want in de inleiding van het project confronteerde de 

opdrachtgever onze leerlingen met deze gegevens:

De luchtkwaliteit in de regio Foodvalley, waar ook Ede onder valt, 

is naast die in de regio Arnhem-Nijmegen, het slechtst van de hele 

provincie Gelderland. Uitstoot van slechte lucht is de afgelopen tien 

jaar op het vlak van industrie en verkeer flink gedaald, maar niet op het 

vlak van veeteelt en houtstook. Over de langere termijn verbetert de 

luchtkwaliteit wel iets, maar die ontwikkeling gaat veel te traag.

De voorbereidingen bij dit project, uitgevoerd door onze Technisch 

Onderwijsassistent Robert Zweers, bestonden uit het werkend krijgen 

van de 4 fijnstofsensoren die we besteld hadden. Eén exemplaar kreeg 

een plek op het balkon op ons technolab en werd gekoppeld aan de wifi 

van school, het vaste referentiepunt. De andere 3 werden bevestigd op 

een stok en gekoppeld aan een powerbank. Deze 3 mobiele sensoren 

werden door de teams meegenomen naar de locatie waar gemeten werd. 

Via een hotspot op de iPhone werden de data verzonden naar ‘grafana’, 

de website waar de data geregistreerd werden en af te lezen zijn. Vanaf 

medio mei tot medio juni fietsten onze leerlingen naar de door hen 

gekozen locaties om fijnstof te gaan meten: het industrieterrein, de 

snelweg A12, het binnenveld, het Horabos etc.. Een hele opgave die niet 

vlekkeloos verliep door diverse technische problemen of, zoals bij H3X, 

een naderend onweer met heftige regen en hagelbuien!

De resterende weken werd gewerkt aan het onderzoeksverslag dat met 

een hoofdvraag en een hypothese als uitgangspunt moest leiden naar een 

analyse en verklaring van de gevonden resultaten. Dit was een opgave 

die voor alle teams nieuw was en waar best mee geworsteld werd. Al 

met al een nuttig en leerzaam project dat leerlingen ook nog aan het 

denken zet over de fijnstofproblematiek in hun nabije omgeving.
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VAN TECHNASIUMLEERLING  
NAAR OPDRACHTGEVER
Hilmar Derksen is bioloog en gek op duiken. Afgelopen jaar was hij te 

zien bij ‘Zapp your Planet’ met het programma  

Koppie onder (https://www.zapp.nl/filmpjes/1290-koppie-onder).  

Hilmar studeert nu biologie in Wageningen en is een oud-leerling van 

het Streek. Naast studeren vindt Hilmar het leuk om opdrachtgever te 

zijn bij O&O. We gaven hem een drietal vragen. 

WELK O&O PROJECT VOND JIJ HET LEUKST?

Het project waar ik de meeste en leukste herinneringen aan heb, dat 

was het rivierkreeft-project waarbij we de knijpkracht van verschil-

lende soorten kreeftjes gingen meten. Dit project was een combinatie 

van natuur en techniek, waarbij we de biologie en ecologie van deze 

dieren leerden, terwijl we met behulp van techniek een apparaat 

ontwikkelden om metingen te doen!

WAAROM NU OPDRACHTGEVER?

Jarenlang heb ik zelf als technasium-student allerlei projecten 

gedaan voor verschillende opdrachtgevers. Nu zijn we al een aantal 

jaar verder en ben ik zelf bezig met onderzoek waarbij ik graag de 

creativiteit van jonge technasium-leerlingen inschakel. Het is ook 

ontzettend leuk (en een enorme eer) om nu in de rol van opdrachtge-

ver te mogen stappen, omdat je ze op een hele andere manier naar 

de opdracht en samenwerking kijkt.

https://www.zapp.nl/filmpjes/1290-koppie-onder
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WAT DOE JE NU EN WAAR WORDT JE ENTHOUSIAST VAN?

Op dit moment ben ik mijn MSc Biology aan de Wageningen Universiteit 

aan het afronden. Tijdens mijn studie heb ik me gefocust op de mari-

tieme wereld, dus alles wat in en om de oceanen leeft. Ik merkte dat ik 

het vooral heel leuk vind om de verhalen uit de natuur te vertellen en 

dat probeer ik op allerlei manieren te doen! Ik heb mijn tweedegraads 

lesbevoegdheid gehaald (stage aan Het Streek), heb mijn eigen YouTube 

Kanaal – BioVlogWild, heb vorig jaar met de NTR een TV-serie gemaakt 

én ben nu bezig met het schrijven van een boekje over de onderwater-

wereld in Nederland! “Never a dull moment” ;)
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INTERVIEW MET ROBERT ZWEERS, WERKPLAATSBEHEERDER EN TOA

Bij jouw werkzaamheden op school speelt techniek vaak een rol. 

Wat heb jij met techniek?

Ik heb 12 jaar bij de luchtmacht gewerkt als vliegtuigonderhoudsmon-

teur. Ik werkte aan het frame en de carrosserie van helikopters en 

deed gaandeweg steeds meer ervaring op. 3D-tekenen en programme-

ren doe ik ook graag.

Was werken in het onderwijs altijd al jouw droom?

Bij defensie begeleidde ik nieuwe collega’s die werden opgeleid tot 

volledig vliegtuigmonteur, een opleidingstraject van 2-3 jaar. Daarbij 

ontdekte ik: Hier ben ik goed in en daar moet ik wat mee gaan doen. 

Wat kan jij betekenen voor de leerlingen en de docenten op onze 

school?

Ik wil een vraagbaak zijn voor docenten op het gebied van grafisch 

ontwerpen en programmeren. Leerlingen komen veel met vragen over 

3D-printen. Ook met arduino en microbit help ik ze op weg. Dan gaat 

het vaak een stapje verder dan alleen de basic dingen.

Wat geeft je positieve energie tijdens het werk?

Als ik leerlingen op weg kan helpen, met welke klus dan ook, als ik 

ze enthousiast kan maken. Momenteel help ik een groepje uit vwo-4 

met temperatuur meten waarbij o.a de microbit en het LCD-scherm 

gebruikt worden.

Wat doe je in je vrije tijd?

Fietsen, met de neus op het stuur, zo hard en zo snel mogelijk! Dat 

doe ik bij Wielervereniging Ede. Maar ik neem ook graag de tijd voor 

mijn gezin. Bij defensie lukte dat niet, ik moest om kwart over 5 al 

op en snel de deur uit. En daarnaast waren er ook uitzendingen en 

oefeningen. 

Welke toekomstdroom heb je op werkgebied?

Ik heb de ambitie om docent te worden gericht op de vakken O&O en 

T&T. Maar voorlopig vind ik mijn werk prima. Ik ga er altijd met veel 

plezier naar toe.
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BEZOEK TECHNASIUM-LEERLINGEN VOOR OPNAME VR-FILM

Nessa, Freek, Joost en Feline uit havo 4 hebben voor de Verloskunde 

academie Amsterdam Groningen een virtual reality tour gemaakt voor 

studenten om te ervaren hoe het is om in een ambulance te liggen.

In de digitale nieuwsbrief voor zowel studenten als in de nieuwsbrief 

voor de medewerkers van de Verloskunde academie is het volgende ar-

tikel opgenomen:

 

Afgelopen vrijdag 13 mei hebben vier studenten van het technasium 

uit Ede onder begeleiding van Mitchel Bilson een VR-film opgenomen 

op de VAA. Het doel van deze opdracht (door Symen en Joyce) aan de 

leerlingen van het technasium was tweeledig: 

 

1) als AVAG ervaring opdoen met het opnemen en monteren van een 

VR-film,   

2) het maken van een ambulance-ervaringsfilm als aanvulling op het 

bestaande filmmateriaal wat Mireille al heeft opgenomen t.b.v. het 

vaardigheidsonderwijs (doelgroep eerstejaars).

 

Dankzij de inzet en het enorme enthousiasme van Nico en Marianne van 

de ambulancedienst Amsterdam hebben de leerlingen een film kunnen 

opnemen vanuit het perspectief van de client. Hoe gaat het bijvoorbeeld 

als je helemaal niet lekker wordt in de klas en je wordt per ambulance 

vervoert? Wat is belangrijk bij het als burger (dus nog niet als verlos-

kundige) bellen van een ambulance, hoe is het om in een ambulance te 

worden gereden en hoe ziet een ambulance er van binnen uit? 

Op 31 mei geven de leerlingen een presentatie op het Technasium.
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TECHNASIUM REÜNIE
Twintig mei werden de deuren van ons Technolab voor het eerst en 

voor het laatst geopend voor onze technasium-leerlingen. Onder het 

genot van een hapje en een drankje werd er bij gekletst en werd de 

trap volgeschreven met namen en herinneringen! Hopelijk zien we 

iedereen nog eens terug in het nieuwe technolab!
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GEFELICITEERD MET JE CERTIFICAAT!

Een groot aantal leerlin-

gen hebben ook dit jaar 

weer hun meesterproeven 

gedaan in allerlei verschil-

lende interessante richtin-

gen. Met de meesterproef 

sluiten de leerlingen hun 

Technasium carrière af. Via 

deze weg willen we alle 

leerlingen feliciteren met 

hun Technasium certificaat 

en hen veel geluk wensen 

met hun vervolgstudies!

HAVO LEERLINGEN

• Technische Podotherapeutische Zolen door Rosalie Geffroy, Daphne 

Romeijn, Norah Steinfort Schaap en Pier Wieringa

• Ontwerpopdracht Villa IJzelzig door Hielke Bouter, Luc de Gaag, Bas 

Jacobs en Lars van de Kamp

• De bar assisterende robot door Bart Gerritsen, Thijs Koerting, Stijn 

Rook en Jasper Verplanke

• De renovatie van de Van Heutszlaan 140i door Laura Brunekreeft, Jill 

Diephuis, Meike Diesman en Linda Eikelboom

• De invloed van veroudering van de mens en producten op het design 

van de jacht door Jonas Moormann, Didier Smits en Bram van der Vegt

VWO LEERLINGEN

• Het aanpassen van een spel voor mensen met een visuele en verstan-

delijke beperking door Louise Florijn en Martijn de Jong

• Gamen met je elektrische rolstoel door Mark Pellegrom en Pomme 

Werner

• Het herinrichten van een kinderkamer in de crisisopvang van de Johan-

niter Opvang in Ede door Karlijn Hol en Marit Hamoen

• Webapplicatie voor dementerenden door Alvin Ye, Jochem Torn, Roel 

Reijneveld en Koen van Dijken
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STRATEGO VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN

Voor onze meesterproef hebben wij, Louise Florijn en Martijn de 

Jong, een spel aangepast, zodat ook mensen met een visuele en ver-

standelijke beperking een gezelschapsspel kunnen spelen. Deze op-

dracht kwam van meneer Van Heuvelen die zich bij Bartiméus (een 

stichting voor blinden en slechtzienden) onder andere bezighoudt 

met het aanpassen van spellen voor deze mensen.

Na een uitgebreide oriëntatie op de doelgroep en bestaande spellen 

(voor de doelgroep), hebben we gekozen om Stratego aan te passen. 

Al snel werd dit Stratego Junior, omdat dit spel al beter past bij de 

cognitieve vaardigheden van de doelgroep. Hierna hebben we nog vele 

andere aanpassingen gedaan waarbij we hebben gelet op de vaardighe-

den van de doelgroep op cognitief gebied, qua zicht en qua motoriek. 

Voorbeelden hiervan zijn het versimpelen van het spelconcept, het 

aanpassen van de vorm en kleur van de speelstukken, het maken van 

inkepingen in het spelbord, het toevoegen van tribunes en het aanbren-

31
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gen van voelbare verschillen op 

de spelonderdelen. 

Tijdens het maken van het spel 

hebben we het spel zelf vaak 

gespeeld (ook mét blinddoek). 

Toen het spel af was, hebben 

we het laten spelen door drie 

mensen met een visuele en 

verstandelijke beperking. Hieruit 

kwam dat ons spel te spelen is door slechtziende mensen met een 

milde of matige verstandelijke beperking, maar bovenal dat de spelers 

erg genoten van het spelen van het spel en daar ging het ons om. 
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NA HET TECHNASIUM VAN JAN SIEMEN SMINK EN ESTHER DE JONG

Het is inmiddels een paar jaar geleden dat wij, Esther en Jan Siemen, op 

het Technasium van CSG Het Streek zaten. Jan Siemen: “In 2015 heb ik 

mijn vwo-diploma gehaald op Het Streek, waarna ik Werktuigbouwkunde 

ben gaan studeren aan de Universiteit Twente in Enschede. Toen ik in 

2020 afstudeerde, wilde ik graag doorgaan op de universiteit en ben toen 

begonnen met een promotieonderzoek in de stromingsleer (beweging van 

gassen en vloeistoffen), waarbij ik het erg naar mijn zin heb!” Esther: 

“In 2017 (havo) en 2019 (vwo) heb ik examen gedaan en ben daarna ook 

gaan studeren in Enschede. Ik zit nu in mijn 3e jaar van Biomedische 

Technologie aan de Universiteit Twente, wat ik erg leuk en interessant 

vind. Tijdens het hospiteren voor een kamer in Enschede kwam ik langs 

een ‘Het Streek’ studentenhuis waar allemaal oud-leerlingen van Het 

Streek woonden. In dat huis woonde ook Jan Siemen.” Het was erg leuk 

om dezelfde achtergrond te hebben qua middelbare school en regelma-

tig werden er leuke verhalen opgehaald. Na steeds meer tijd met elkaar 

op te trekken, kregen wij een relatie. Nu iets meer dan 2 jaar geleden.

20 mei werd er een borrel voor oud-technasiumleerlingen georganiseerd. 

Het leek ons erg leuk om weer een keer terug op school te komen! We 

hebben allebei namelijk een goede en mooie tijd op school gehad en 

zien er ook heel goed op terug. Met deze borrel konden we zien hoe 

alles er nu allemaal uitzag en ook weer oude bekenden spreken! Na 

Het Streek is ieder een eigen weg gegaan, dus om elkaar dan weer te 

spreken is extra leuk! We hebben een erg leuke middag en avond gehad 

en gezellig bij kunnen kletsen op een plek waar we jarenlang elke week 

kwamen. 

Jan Siemen Smink en Esther de Jong
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NA HET TECHNASIUM VAN LARS, JELLE EN COEN

HUIZE HACKENHAAN – STUDENTENTHUIS MET HET VLIEGTUIG

Wij zijn Lars, Jelle en Coen en wonen in Enschede, in het mooie huis 

dat we Huize Hackenhaan hebben genoemd. Wij hebben in 2020 op 

Het Streek VWO afgerond en studeren nu aan de Universiteit Twente. 

Coen en Lars Mechanical Engineering en Jelle Electrical Engineering. 

Omdat het Technolab binnenkort gesloopt wordt waren wij uitge-

nodigd op een oud-leerlingen borrel om nog een laatste keer het 

Technolab en de werkplaats te zien. Hier werd er gesproken over de 

toekomst van het beroemde gele vliegtuig, dat al jarenlang in het 

Technolab hangt. Toen werd er de grap gemaakt dat wij hem mochten 

meenemen als we hem van het plafond konden krijgen. Deze kans 

lieten wij natuurlijk niet liggen en na dertig seconden stonden er zes 

tafels op elkaar gestapeld en hadden wij het vliegtuig al in handen. 

Nu is het 1,5 meter lange vliegtuig met een spanwijdte van 3,5 meter 

niet heel praktisch meenemen, maar gelukkig was het vliegtuig te 

demonteren in drie stukken. Nu pronkt het vliegtuig als een enorm 

gave plafonddecoratie in onze woonkamer, wat ons nu “het studen-

tenhuis met het vliegtuig” maakt. Het is een eer om dit unieke, 25 

jaar oude en door meneer Van Haaften handgemaakte vliegtuig in ons 

huis te mogen hangen!

WORD SOLAR CHALLENGE IN AUSTRALIË 

Coen en Jelle zijn toegelaten tot het 2023 team van Solar Team 

Twente, dat de komende anderhalf jaar bezig gaat met het ontwer-

pen en bouwen van een zonne-auto, om daarmee mee te doen aan 

de World Solar Challenge in Australië! Lars geniet in de tussentijd nog 

goed van het studentenleven om daarna lid te worden van het team 

van 2025. 
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LARS OVER ZIJN STUDIE

Bij ons zijn alle studies opgedeeld in 

modules van ongeveer tien weken, 

waarvan we er vier per jaar hebben. 

Bij Mechanical Engineering heeft 

elke module weer nieuwe vakken, 

maar ook een project waarin de 

kennis en theorie van die vakken 

worden toegepast op een engineering 

probleem. Zo heb ik voor een project 

een biomassacentrale ontworpen met 

de theorie van Thermodynamics en 

Material Science, met Statica en Machine Elements een volledige off-

road buggy gemodelleerd, of een ventilatiesysteem ontworpen met de 

vakken Heat Transfer en Fluid Mechanics. Op dit moment ben ik met een 

project bezig waarin de vakken Dynamics en System & Control worden 

toegepast om een precisiemechanisme met hoge nauwkeurigheid een 

laser te laten richten. Deze vakken en projecten geven een goed beeld 

van wat Mechanical Engineering inhoudt en ik denk dat veel mensen die 

Technasium doen dit ook goed zou passen. 

De ervaring met het werken in projectgroepen tijdens de O&O projecten 

heeft enorm geholpen in de projecten die ik tot nu toe heb afgerond, 

aangezien het eigenlijk precies hetzelfde idee is: Er is (vaak) een 

opdrachtgever met een bepaald probleem, er zijn eisen waaraan de 

uitwerking, het model of ontwerp aan moet voldoen en je gebruikt je 

kennis om tot een resultaat te komen. Ongeveer de helft van de mensen 

met wie ik projecten heb gedaan heeft Technasium gedaan en het is 

ook precies te zien wie de ervaring met projectwerk heeft en wie niet. 

Vooral de skills van het plannen, taken verdelen, overleggen in een grote 

groep (onze projectgroepen zijn vaak 6 tot 8 leden) en zorgen dat alles 

uiteindelijk bij elkaar een geheel wordt zijn erg waardevol om deze 

al te hebben door Technasium. Al met al, als je het werken aan O&O 

projecten leuk vindt, kan ik zeker deze studie in Enschede aanraden!

COEN OVER ZIJN STUDIE

Mechanical Engineering is een studie 

waarbij veel vakgebieden behandeld 

worden. Zoals Lars al benoemd heeft 

elke module specifieke vakken, die 

ook horen bij een bepaald thema of 

onderwerp. Zo zijn er bijvoorbeeld 

modules over energie, materiaal-

kunde, mechanica en design. Het 

mooie van deze studie is dan ook 

dat je gaandeweg er steeds beter 

achter komt welke vakgebieden je 

wel en niet leuk vindt. Zo had ik 

begin dit jaar bijvoorbeeld het vak stromingsleer, wat mij persoonlijk 

erg aansprak. Dit is uiteindelijk ook de reden dat ik voor de functie als 

aerodynamica engineer binnen het Solar Team heb gesolliciteerd. Als 

aerodynamica engineer zal ik vooral bezig zijn met het optimaliseren 

van de vorm van de auto door de luchtweerstand te minimaliseren. Dit 

wordt gedaan door middel van computermodellen waarbij heel specifiek 
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naar de drukverschillen en luchtstroomeigenschappen over het op-

pervlak van de auto gekeken wordt.  

O&O heeft voor mij vooral geholpen bij het opdoen van ervaring met 

de structuur van de projecten, die is namelijk op de universiteit heel 

erg vergelijkbaar als bij O&O. Verder is het goed kunnen documente-

ren van resultaten en conclusies erg belangrijk. Ten slotte leer je bij 

O&O ook werken in teamverband, wat bij mijn studie bij elk project 

wel terugkomt.

JELLE OVER ZIJN STUDIE

Ik studeer Electrical Engineering 

en het is verbazingwekkend hoe 

snel je niveau omhoog gaat in maar 

twee jaar tijd! Ik rond nu mijn 

tweede jaar af en ik heb projecten 

gedaan in een heleboel verschil-

lende takken van elektrotechniek. 

De eerste helft van het eerste jaar 

begint met de basics van electrical 

engineering, waar je leert hoe 

circuits werken en hoe je verschil-

lende componenten kan gebruiken. 

Vanaf daar gaat het heel snel en bouw je bij projecten converters, 

amplifiers en antennes! In mijn tweede jaar heb ik ook vakken over 

computers, hard- & software en netwerken gehad en daarmee krijg je 

ook veel ervaring met programmeren. Dit maakt electrical enginee-

ring een toepassing van wiskunde en natuurkunde op het gebied van 

onder andere apparaten, sensoren en communicatiesystemen. Het 

lijkt van tevoren heel ambitieus, maar je krijgt de benodigde theorie 

voor het project tijdens de andere vakken in de module, dus je rolt 

zo door je project heen. 

Bij de projecten merk je ook meteen wie er Technasium gedaan heeft 

en wie niet. Vooral in het eerste jaar merk je dat je een stuk sneller 

‘in the flow’ komt met groepsgenoten die al eerder aan projecten 

hebben gewerkt en ervaring hebben met opdrachteisen, planningen 

en deadlines. Het maakt het werk meteen een stuk efficiënter en 

het is heel relaxed om bij deze groep te horen! Ook als electrical 

engineer bij het komende Solar Team Twente kan ik mijn ervaring bij 

het Technasium goed gebruiken!

Ik hoop dat we jullie een leuk inkijkje hebben gegeven over studen-

ten die twee jaar geleden nog net als jullie op de beroemde trap van 

het Technolab hebben gezeten en wie weet komen we nog eens vaker 

oud-Streekers tegen op de UT! 
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NA HET TECHNASIUM VAN MART JAN CUPERUS

In 2020 heb ik mijn Havodiploma gehaald en hierna ben ik direct 

begonnen met de opleiding HBO Bouwkunde aan de Hogeschool Arnhem 

& Nijmegen (HAN). Van jongs af aan wist ik al dat ik in de bouw wilde 

werken en hierbij heeft het Technasium mij veel geholpen.

Door de jaren van het Technasium heen, vond ik het altijd een leuke 

uitdaging om een probleem te onderzoeken en hierbij een passende 

oplossing te bedenken. Bij mijn huidige opleiding is dit eigenlijk nage-

noeg hetzelfde. We krijgen een (echt) project toegewezen waar we 8 

weken in groepsverband aan werken. Om het projectwerk heen krijgen 

we ongeveer 20 uur les per week met informatie ter aanvulling op het 

project. Waar we in leerjaar 1 begonnen met het ontwerpen van een 

strandtent, werken we nu al utiliteitsgebouwen uit tot op een DO-niveau 

(definitief ontwerp). Daarnaast ben ik in 2020 mijn eigen onderneming 

gestart, waar ik kleinschalig tekenwerk en energieberekeningen maak. 

Hier komt zelfstandigheid bij kijken, goede communicatieve vaardighe-

den, maar ook technisch inzicht.  

Op het Technasium heb ik veel dingen geleerd, bijvoorbeeld: samen- en 

zelfstandig werken, presenteren, plannen, werken met behulp van 

SMART en doorzetten. Sinds ik op de hogeschool zit en mijn eigen 

onderneming heb, merk ik echt hoe waardevol het Technasium voor mij 

is geweest. Zeker als je je skills vergelijkt met groepsgenoten. Met de 

skills die je op het Technasium leert, kun je jezelf echt ontwikkelen 

en mooie dingen bereiken. Kortom, het Technasium is een absolute 

aanrader!
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WIJ WENSEN U EEN  

FIJNE VAKANTIE TOE 
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