
 

 

  

Helpt u mee technisch talent voor de 

toekomst te ontdekken en te ontwikkelen?  

De terugloop van het aantal  bètaleerlingen is landeli jk 

een bron van zorg.  Ook u ervaart  wellicht  hoe moeili jk 

het  is  om hoog gekwalificeerde technische medewerkers 

te vinden voor uw bedri jf .  Daar kunt u zelf  wat  aan 

doen. Hoe? Door samen te werken met de Technasia.  Zo 

helpt u mee uw eigen toekomstige onderzoekers  en 

ontwerpers  op te leiden.  



 

 

Vlisco 

De vierdeklassers hebben dit jaar de opdracht “afvouwstrepen in 

batikstoffen voorkomen”. Tijdens de excursie naar Vlisco in Helmond 

krijgen zij uitleg over de opdracht. De opdrachtgever is projectleider 

van de afdeling doekvoorbereiding bij Vlisco in Helmond. Hij geeft de 

leerlingen de opdracht om een oplossing te bedenken voor het 

breken van de hars tijdens het productieproces. 

 
Kuijpers 

De tweedejaars zijn gestart met een workshop bouwfysica, gegeven door Ella Braat van Avans 

Hogescholen. Zij heeft samen met twee vierdejaars studenten, de leerlingen uitgelegd hoe ze een 

EPC (energiecoëfficiënt) moeten berekenen. En welke installaties bij een energieneutraal kantoor 

kunnen worden gebruikt. Tijdens de excursie naar Kuijpers installatietechniek in Helmond, krijgen de 

leerlingen uitleg over de opdracht. De leerlingen krijgen de opdracht een adviesrapport te schrijven 
voor een energieneutraal kantoorgebouw. 

 
 

Gemeente Helmond 
 
Technasiumleerlingen van de derde klas hebben in periode 2 van 

schooljaar 2010-2011 ontwerpen gemaakt voor een drijvend podium 

in de Zuid Willemsvaart, direct bij het Havenplein in Helmond. De 

gemeente Helmond heeft deze opdracht aan de drie 

onderwijsinstellingen gegeven. Het Technasium mocht de aftrap doen 

met het ontwerpen van een ‘spectaculair ”podium van maximaal 

10x15 meter. Bladeren van waterlelies kunnen een groot gewicht dragen en zijn de inspiratie 

geweest voor het winnende ontwerp. Studenten van het ROC Teraa hebben het ontwerp in 

samenwerking met engineers van het staalbedrijf Smulders die voor de realisatie gaat zorgen, 

doorgerekend en uitgewerkt in technische tekeningen. Leerlingen van het vakcollege Dr Knippenberg 

gaan bij de realisatie van het podium assisteren in de bedrijven Smulders en Flexbase. 

 

Heijmans  
 
De leerlingen van het Jeroen Bosch College uit ’s-Hertogenbosch zijn 

momenteel civielers. Van ir. Paulus Eckhardt van Heijmans NV heeft 

het tijdelijk jeugdig personeel een lastig probleem voorgelegd 

gekregen. De leerlingen moeten een klein riviertje, de Binnendieze, 

aansluiten op de Zuid-Willemsvaart. Een sluisje moet voldoende zijn, zou je denken… Helaas, juist op 

die locatie waar de aansluiting plaatsvindt, gaat een wegdek ondergronds een parkeergarage in. Tja… 

En nu moet ook alles nog eens technisch haalbaar zijn. Heijmans maakte gebruik van de aanwezigheid 

van de leerlingen om de werf en laboratorium te laten zien. 

 

 

 

 

Uw opdracht, ons belang, uw belang.  
Scholen hebben zelf  al  veel  geregeld,  maar we hebben u nodig 
voor uitdagende projectopdrachten.  
Leerlingen komen met verrassende oplossingen en 
onderzoeksresultaten die voor uw bedri jf  besch ikbaar komen.  
Wellicht  is een technasiumleerling in de toekomst de goed 
opgeleide  werknemer naar wie u zoekt .  



 

 Philips-Healthcare 

 

Technasiumleerlingen uit 4VWO hebben een succesvol project 

opgeleverd voor Philips-Healthcare. Aan hen werd gevraagd een Ipad-

app te ontwikkelen voor de röntgenscanner AlluraXper FD20. De app 

moest dienen als verkoopinstrument en als bedieningsinstructie voor 

het medische personeel. 

Om de app te kunnen ontwikkelen hebben de leerlingen de object 

georiënteerde programmeertaal C moeten leren. Bij de presentatie was 

de medewerker van Philips heel enthousiast, het is dan ook de 

bedoeling dat het resultaat echt gebruikt gaat worden. Dit is natuurlijk 

een extra stukje waardering voor deze leerlingen en motiverend voor 

alle andere leerlingen van onze school.  

 

ApotheekSpits 

 
De 2e klas leerlingen hebben gewerkt als werktuigbouwkundigen aan 

het ontwerpen van een hulpmiddel voor de dispenseermachines. De 

preparatie van medicatie geschiedde eerst door handmatig de 

medicatie strips te stansen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat 

medewerkers schadelijke stoffen inademen. Deze werkwijze is 

tijdrovend, maakt veel lawaai, en is niet secuur. De 

technasiumleerlingen kregen de opdracht om een prototype  te 

ontwikkelen en hun ideeën en tekeningen te presenteren aan de 

apotheker van Spits. Met deze ideeën en prototypes heeft Apotheek 

Spits in Tiel een werktuigbouwkundige ter  hand   genomen die het 

toestel kan maken. 

      Bosch Rexroth 

 
Leerlingen van 3 Vwo berekenden, onderzochten en testten 

wat de beste methode is om de bovenkant van een 

boorplatform in zijn geheel te verwijderen. Dinsdag brachten 

de scholieren een bezoek aan Bosch Rexroth. De jury was het 

meest onder de indruk van een systeem met twee 

schaarliften die op pontons zijn neergezet. Ze konden 

daarmee het platform optillen en in zijn geheel vervoeren. 

Tijdens het bezoek namen de leerlingen ook een kijkje in de 

fabriek en gingen zelf aan het werk in de praktijkruimte. 

 

 

 

 

 

Technasium = denken + doen.  
 
Bi j  u  in de omgeving zitten zes Technasia,  die graag met uw bedri jf  
willen samenwerken.  Wij  vragen een opdracht,  werken die uit  en 
de scholieren gaan er mee aan de slag.  
U wekt de belangstel ling voor uw bedri jf  en helpt  mee aan de 
ontwikkeling van jonge mensen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kracht van het technasium! 

Door de intensieve kennismaking met projecten,  beroepen en 
werkprocessen in de praktijk krijgen jongeren een goed beeld van 
de ongekende mogeli jkheden die de techniek biedt .  

Bent  u die betrokken en inspirerende ondernemer die uiterst 
gemotiveerde jongeren wil  meenemen op hun ontdekkingsreis 
door de wereld van bèta en techniek? 

Neem dan contact  met ons op. We geven u graag meer informatie.  

Mark Langerwerf 
Technator  
Jeroen Bosch College 
Rompertsebaan 63 
5231 GT 's-Hertogenbosch 
073-641 2350  
m.langerwerf@jbc.nl  
www.jbc.nl  
 

Josine Görtzen 
Technator 
Varendonck-College 
Beatrixlaan 25 
5721 LZ Asten 
0493-672672 
j.gortzen@varendonck.nl 
www.varendonck.nl 

Carla Renders 
Technator 
Eckartcollege  
Damocleslaan 3 
5631 KC Eindhoven 
040-2972222 
c.renders@eckartcollege.nl 
www.eckartcollege.nl/bedrijven.html 
 

Gerard Bosmans 
Technator 
Dr Knippenbergcollege 
Nachtegaallaan 40 
5702 KN Helmond 
0492-597587  
g.bosmans@dr-knip.nl 
www.drknippenbergcollege.nl 
 

Ron Theunissen 
Technator  
Jacob-Roelandslyceum 
Grote Beemd 3 
5281 CC Boxtel 
0411-672219  
r.theunissen@jrl.nl 
www.jrl.nl 
 

Arnold Tjon-A-San 
Technator 
D’Oultremontcollege 
Dillenburgstraat 46 
5151 GL Drunen 
0416-374448 / 06-14414724 
a.tjonasan@doultremontcollege.nl 
www.doultremontcollege.nl 
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