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Inleiding 

Op 23 januari 2015 vind de Netwerkbijeenkomst van Technasium Netwerk Brabant-Oost plaats. 

Op deze netwerkbijeenkomst laten een aantal (technologische) bedrijven aan jullie zien wat ze in 

huis hebben. Jullie kunnen hier netwerken en op die manier een beter beeld krijgen van de 

beroepsmogelijkheden in de regio. Maar misschien lukt het je ook om een opdracht voor een 

keuzeproject of – later – de meesterproef binnen te halen! 

Daarnaast kun je ook bij de vervolgopleidingen uit de regio langs om te zien welke studies zij hebben 

die aansluiten bij je interesse.  

Programma 

15:00  Welkom en aanmelden  
15:30 Opening Technasium Netwerkbijeenkomst 2015 

presentatie van Marcel Kers, CSO van PlantLab 
15:45 - 17:00   Bedrijvenmarkt  

 

Bedrijven op de netwerkbijeenkomst 

Op de volgende pagina’s kun je achtergrondinformatie over de bedrijven vinden die dit jaar bij de 

netwerkbijeenkomst aanwezig zijn.  

Op onderstaande website kun je zien welke bedrijven zich al hebben aangemeld: 

http://www.technasiumbrabantoost.nl/bedrijven/netwerkbijeenkomst/  

Mocht je informatie over meer bedrijven willen, vraag dan ook eens naar het bedrijvenboekje van 

de netwerkbijeenkomst van vorig jaar en naar de microcentrum gids (ook te vinden op 

http://www.mikrocentrum.nl/high-tech-platform/high-tech-bedrijvengids/ 

Mocht je meer informatie over de bedrijven willen, kijk dan op de website van het bedrijf of de 

opleiding en stel op de netwerkbijeenkomst veel vragen aan de medewerkers. 

Naast bedrijven presenteren op de netwerkbijeenkomst ook opleidingen zich. Deze opleidingen 

staan hier voornamelijk als aanvulling op je oriëntatie op studie en beroep. Sommige opleidingen 

hebben wel een opdracht of hebben de mogelijkheid om expertbegeleiding te bieden voor je 

meesterproef in je eindexamenjaar. Maar dit geldt dus niet voor alle opleidingen! 

 

Veel plezier en succes op de netwerkbijeenkomst en succes met het ophalen van informatie en het 

binnenhalen van dé opdracht! 

Martha Hoebens 

Organisator Technasium Netwerkbijeenkomst 2013-2015 
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Aangemelde bedrijven 
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Benteler 

 

www.benteler-engineering.nl 

 

 

 

Op de High Tech Automotive Campus vindt je Benteler Engineering Services. In 1958 gestart als de 

Vehicle Engineering afdeling voor personenauto’s van het Nederlandse DAF, daarna 

achtereenvolgens Volvo Car, NedCar en PDE Automotive, met als moeder Benteler AG. Bij BES legt 

men zich vooral toe op het ontwikkelen en testen van systemen op het gebied van voertuigen. Bv. 

complete chassis ontwikkelingen, bouwen en testen van proto’s, automechanica.  

Grote speler  

BES is onderdeel van Benteler AG, een grote speler in de wereld van staal. De hoofd-vestiging zit in 

Duitsland. Benteler is gespecialiseerd in ultrasterk staal. Voor de divisie Automotive maakt en 

ontwikkelt Benteler onder andere onderstellen en delen van de carrosserie voor veel grote 

automerken. Er worden ook prototypes ontwikkeld, getest en in kleinere series speciale types 

gebouwd. De divisie Automotive heeft een jaaromzet van 3,6 miljard euro. Wereldwijd werken op 

150 plants in 34 landen met 22.000 werknemers.  

Ontwerpen, testen en bouwen 

In Helmond worden in het diepste geheim in opdracht van autofabrikanten als BMW, Volkswagen, 

Volvo, Mitsubishi e.a prototypes ontwikkeld en getest. Tot de bouw van het prototype gebeurt dit 

testen met behulp van ingewikkelde computersystemen. Pas als alle risico’s bekend zijn en men weet 

wat voor mogelijke oplossingen er zijn, gaan de autobouwers aan de slag. Het test-centrum is 

uitgerust met ultramoderne facili-teiten waar het prototype die onder extreme omstan-digheden in 

het dagelijks verkeer voor kunnen komen. Veiligheid en milieu staan bovenaan de lijst van criteria 

waaraan een auto van deze tijd moet voldoen. 
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Celmar Engineering 

 

 
Celmar is een Werktuigbouwkundig ingenieursbureau, gevestigd in Mierlo (vlakbij Helmond en 
Eindhoven). De diensten van Celmar zijn tweeledig waarbij bij de engineer centraal staat:  
 

 Celmar Engineering; Geeft ideeën vorm  
Celmar Engineering ontlast u van al uw technische vraagstukken. Of het nu gaat om Reverse 
Engineering met behulp van een 3D meetbank, technische projecten van idee tot prototype, 
turn-key of andere technische vraagstukken: Celmar speelt in op uw behoefte.  
Met passie voor techniek tackelen wij uw vraagstuk en zorgen voor de beste oplossing. 
Omdat onze werkwijze planmatig en gestructureerd is, laten we niets aan het toeval over. 
Verder staat een persoonlijke en betrokken aanpak bij ons centraal.  
 
Een van onze specialismen is Reverse Engineering. Hierbij voegen wij de meetgegevens 
samen met de gegevens van de leverancier om zo de voor u benodigde bestanden te 
construeren. De 3D- meetbank stelt Celmar in staat om hoogwaardige Reverse Engineering 
projecten te leveren. De meetgegevens worden direct gebruikt als input voor het 3D- 
tekenpakket Inventor, zodat van bestaande producten werktekeningen gemaakt kunnen 
worden. Dit werkt snel en de kans op fouten is minimaal. Zo waarborgen wij de kwaliteit.  

 
 Celmar Detacheren; De brug tussen kandidaat en klant  

Een perfecte match tussen kandidaat en klant staat voorop bij Celmar Detacheren. Hierbij 
kan het gaan om een project, een tijdelijke werkplek op detacheringsbasis of een vaste 
werkplek via werving en selectie.  
 
Iedereen is anders en dat respecteren wij. Een persoonlijke aanpak staat daarom centraal bij 
Celmar Detacheren. Wij zijn altijd benieuwd naar de mens achter de kandidaat. Zo krijgt u de 
juiste persoon op de juiste plek.  
 
Met vragen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht, ook buiten kantooruren.  
 
Ons specialisme is werktuigbouwkunde, maar direct gerelateerde vakgebieden, zoals 
elektrotechniek en mechatronica, vallen daar ook onder. Dit geldt zowel voor MBO, HBO als 
WO niveau.  

 
Opdrachtomschrijving  
Celmar ontwikkelt haar eigen productenserie. Deze productenserie laat zich kenmerken door haar 
‘groene’ en ‘add-on’ eigenschappen. De producten moeten dus groen zijn en een toevoeging hebben 
op een bestaand product. Verschillende soorten zwembadverwarming zijn al in de omloop.  
 
Voor een van deze producten moet een feature worden ontwikkeld. Deze ontwikkeling houdt in:  
 

 System requirements opstellen;  
 Concepten genereren;  
 Concept uitwerking;  
 Concept visualisatie (3D CAD eventueel);  
 Prototype bouw.  
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EKB groep zuid BV 

 

 

 

      
 
EKB is een systeem integrator op het gebied van industriële automatisering. Met 210 
medewerkers verdeeld over vier vestigingen biedt EKB automatiseringsoplossingen voor de 
Nederlandse industrie. 
 
Door de goede service, flexibiliteit, kwaliteit en het werken met A-leveranciers is EKB sinds 
de oprichting uitgegroeid tot één van de belangrijkste systeem integratoren op de 
Nederlandse markt. 
 
Het hoofdkantoor is gevestigd in Beverwijk en de nevenvestigingen in Someren, Bunnik en 
Drachten. Op alle vestigingen vindt software en hardware engineering, werkvoorbereiding, 
calculatie, panelenbouw en projectmanagement plaats. 
 
www.ekb.nl 
 
Research & Development  
Test(ruimte). 
De software engineers bij EKB schrijven software voor machines en processen. Om de 
software te testen gebruiken zij allerlei hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen slingeren her en 
der rond en op dit moment ziet het er niet echt professioneel uit. Kunnen jullie ons adviseren 
hoe dit op te lossen. 
 
Gasten. 
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de gasten die voor de eerste keer bij EKB binnenkomen 
meteen een goed gevoel hebben bij EKB en dat zij meteen een beeld hebben wat wij bij EKB 
doen en kunne en hoe kunnen wij op een professionele en bij deze tijd horende onze gasten 
registreren bij een bezoek aan EKB. Hebben jullie hier ideeën over? 
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ENEXIS 

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. We brengen gas en 

elektriciteit van energieleveranciers veilig bij de mensen thuis en in bedrijven. Met 4300 

medewerkers onderhouden en vernieuwen we 135.200 km stroomkabels en 44.800 km gasleidingen. 

In totaal voorzien wij zo’n 2,6 miljoen klanten elke dag van gas en elektriciteit.  

Naast het onderhoud aan en het engineeren en projecteren van uitbreidingen en vernieuwingen van 

ons netwerk zorgen we er ook voor dat storingen snel en klantvriendelijk opgelost worden. We zijn 

verantwoordelijk voor het plaatsen van slimme meters bij al onze klanten. 

Enexis kijkt naar de toekomst en zoekt doorlopend naar innovatieve mogelijkheden om de 

energievoorziening duurzamer te maken. We werken voortdurend aan een beter, slimmer en 

efficiënter netwerk en we ontwikkelen nieuwe mogelijkheden op het gebied van energie: van stroom 

tanken voor een elektrische auto tot transport van door onze klanten opgewekte zonne-energie. 

Missie - Iedereen wil altijd en overal energie kunnen gebruiken. 

 - Efficiënt gebruik van energie uit steeds meer duurzame opwekking is hiervoor noodzakelijk. 

Visie -  Wij transporteren energie, veilig, betrouwbaar, betaalbaar en klantgericht. 

 - Samen werken we aan duurzame en verantwoorde energie, voor vandaag en morgen 

 

Innovatie 

In ’s-Hertogenbosch is de afdeling innovatie gevestigd. Er zijn 28 medewerkers dagelijks bezig met 

innovatie- en verbeterprojecten. Nieuwe technieken en mogelijkheden leveren tal van prachtige 

kansen op om slim om te gaan met de beschikbare energie. Bij Enexis doen we dat graag: voorop 

lopen en nieuwe wegen inslaan. 

3 speerpunten: Verbetering van productiviteit door techniek, energietransitie en verduurzaming en 

toestandsbepaling van onze assets (het netwerk). 

Opdrachtomschrijving: het intelligent energiesysteem 

Enexis wil dat onze netten niet alleen geschikt zijn voor de energievraag van vandaag, maar ook voor 

de vraag en het aanbod van morgen. Dat doen we door onze netten smart te maken en werk te 

maken van duurzame energie, lokaal door mensen zelf opgewekt. Bovendien zullen we anders om 

moeten gaan met de energie die er is. Door energie te gebruiken als dit het gunstigst is en zelf 

opgewekte energie slim in te zetten in eigen huis of buurt. Met verschillende pilots onderzoeken we 

in hoeverre mensen hiertoe bereid zijn en welke eisen dit stelt aan het energienet. 

In deze opdracht kun je verschillende kanten op gaan:  

 Wat kun je in huis allemaal slim maken zodat er energie gebruikt wordt op het moment dat dit 
het gunstigst is. 

 Hoe kun je het gedrag van mensen op zo’n manier beïnvloeden dat ze bereid zijn duurzaam en 
bewust met hun energieverbruik om te gaan. Hoe stimuleer je ze om op de juiste momenten 
hun energie te gebruiken. 

 Hoe kan je  zelf opgewekte duurzame energie die overdag niet gebruikt wordt opslaan zodat als 
de energievraag ‘s avonds toeneemt je je eigen opgewekte energie kunt gebruiken. 

 Wat is er op de markt te vinden voor opslag van elektriciteit en wat voor nieuwe mogelijkheden 
kan jij bedenken. 
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FIRST 

 

 

 

FIRST is een organisatie die je misschien kent van de ‘FIRST Lego League’. Maar naast 

deze wedstrijd is er meer – zo is er de FIRST Tech Challenge.  

De FIRST Tech Challenge (FTC) is een door het bedrijf FIRST (www.usfirst.org) geïnitieerde 

robot wedstrijd voor leerlingen van 15-20 jaar. De FTC wedstrijd heeft elk jaar een thema. De 

onderdelen binnen het wedstrijdveld worden dan ook elk jaar aangepast.  

Met de FTC kun je meedoen als keuzeopdracht. Je moet dan wel een team verzamelen met 

drie andere leerlingen en een docent vragen om je te begeleiden. 

Daarnaast is het natuurlijk interessant om te kijken bij deze stand – veel bedrijven maken 

gebruik van Lego Mindstorms om prototypes van hun – geautomatiseerde - apparaten te 

maken! 

http://en.wikipedia.org/wiki/FIRST_Tech_Challenge 

http://www.fll-haaglanden.nl/wat-is-de-first-tech-challenge-ftc/ 

 

  

  

http://www.usfirst.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/FIRST_Tech_Challenge
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Huijbregts Groep 

Volledige outsourcing van logistiek en organisatie rondom 

poederbeheer 

Huijbregts Groep is een solide en betrouwbaar hightech familiebedrijf 

dat sterk is in het verwerken van poeders voor de 

levensmiddelenindustrie. Huijbregts Groep neemt de complexiteit van 

poederbeheer van haar afnemers over. Hierdoor kunnen 

producenten meer efficiency, een betere voedselveiligheid en een hogere flexibiliteit 

bereiken. 

In 80% van de dagelijkse eetmomenten in Nederland zijn kleur, geur en/of smaakstoffen 

afkomstig van de Huijbregts Groep verwerkt. 

Huijbregts is sterk in de dienstverlening rondom poederbeheer en neemt de zorg van 

poeders helemaal uit handen van de producent. Het bedrijf is speciaal ingericht om de 

logistiek rondom poeders compleet over te kunnen nemen van levensmiddelenproducenten. 

Hierbij kan de Huijbregts Groep volledige traceerbaarheid garanderen en behoren korte en 

betrouwbare levertijden tot de standaard.  

Kwaliteit en voedselveiligheid staat hoog in het vaandel bij de Huijbregts Groep. In het eigen 

laboratorium worden er de benodigde controles uitgevoerd zodat de kwaliteit van zowel de 

afzonderlijke grondstoffen als het gemengd eindproduct steeds kan worden gegarandeerd.  

Leerlingen van het Technasium zijn betrokken bij de bedrijfsprocessen van Huijbregts Groep. 

Doormiddel van projecten nemen zij processen onder de loep. De leerlingen kunnen hun 

visie geven over deze processen en waar nodig verbeteren zodat er nog efficiënter gewerkt 

kan worden. Jong talent werkt mee aan innovaties binnen het bedrijf.   

De ondernemersgeest van de familie Huijbregts zorgt ervoor dat het bedrijf steeds het 

verschil kan maken. Met ruim 140 medewerkers fungeert Huijbregts Groep inmiddels als een 

belangrijke ketenpartner in de voedingsmiddelenindustrie.  

Mogelijke opdrachten: 

1. Plastic en papier hier 

2. Bioscoopje, drankje en groentepopcorn 

3. Het etiket van de toekomst 

4. Groentefriet vs friet 

5. Ontwikkelen van een fast-cleanable 

voorafscheider voor luchtstromen 

6. Het vat van 2015 

7. Van complex naar beter 

8. Het product met haar eigen lipdub 
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INESPO 
 
 
 
 

 

 
INESPO (International Environment &Sustainability Project Olympiad) is dé internationale duurzaam-

heidsolympiade die jaarlijks in Nederland wordt georganiseerd. Scholieren met interesse in bèta, 

wetenschap en techniek worden uitgedaagd aan deze olympiade deel te nemen door een oplossing 

te bedenken voor een duurzaamheidsvraagstuk.  

Na een digitale voorselectie worden de genomineerde projectteams uitgenodigd hun project te 

presenteren op 11 april 2015 in de Zuiderkerk in Amsterdam. De tien beste projecten gaan 

vervolgens door naar de internationale ronde op 1 en 2 juni. Hierbij kunnen de deelnemers jongeren 

van over de hele wereld ontmoeten, ideeën uitwisselen, van elkaar leren en misschien winnen ze wel 

een prijs zodat ze Nederland in het buitenland mogen vertegenwoordigen. 

 

Aan INESPO kunnen alle vmbo-, havo- en vwo-leerlingen meedoen van dertien tot en met achttien 

jaar met interesse in één of meer van de vijf vakken: aardrijkskunde, biologie, maatschappijleer, 

natuurkunde en scheikunde.  

Met name voor scholieren die bovengemiddeld presteren en toe zijn aan een extra uitdaging is 

deelname aan INESPO interessant. Ook Technasia kunnen met hun projecten of profielwerkstukken 

meedoen. In een groot internationaal veld kunnen zij zich meten met leeftijdsgenoten wat hun 

enorm zal motiveren hun uiterste best te doen.  
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KMWE 
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Lenze 

 

 

Lenze is van origine een Duitse familie-onderneming, opgericht in 1947.  

De Nederlandse vestiging is gestart in 1971. In de Benelux organisatie (’s-Hertogenbosch en Bornem) 

zijn zo’n 50 mensen werkzaam op gebied van engineering, sales, training en customer care.  

 

Met zo’n 3500 medewerkers biedt Lenze als wereldwijde specialist in Motion Centric Automation op 

gebied van machinebouw een flinke dosis knowhow en een breed modulair aanbod aan hard- en 

softwareproducten op aandrijf- en automatiseringsgebied. Het portfolio is uit eigen ontwikkeling en 

productiefaciliteiten.  

 

Onze werkwijze? Samen met de machinebouwer en machinegebruiker bepalen we eerst het beste 

concept waarin de beweging in de machine of applicatie centraal staat.  Vervolgens zetten we de 

ideeën om in de ideale oplossing. Uiteraard laten we deze oplossing precies aansluiten op de 

applicatie en zorgen we dat hij voldoet aan alle eisen die  in uw branche belangrijk zijn – zo 

uitgebreid als nodig is en zo efficiënt mogelijk.  

 

Hierbij kijken we naar veel facetten als functionaliteit, eenvoud in opbouw en gebruik en energie-

efficiëntie: we bekijken gezamenlijk de complete productielijn, de machine én de afzonderlijke 

modules Dit leidt uiteindelijk tot een grotere productiviteit, geeft een betere betrouwbaarheid en 

integrale kostenverlaging van het machinepark.  

U kunt bij Lenze ook goed terecht voor training en educatie. Het internationaal trainingsprogramma 

biedt een tal van mogelijkheden voor studenten, docenten, engineers en beleidsbepalers op gebied  

van machinebouw. Deze trainingen lopen uiteen van MBO tot HBO+ niveau, nationaal als 

internationaal en kunnen zelfs tot een branche-erkend diploma leiden.  

Opdrachtomschrijving: Verpakkingsmachine 

Met haar uitgebreide productportfolio is Lenze in staat om voor elke machine het ideale aandrijf- en 

besturingsconcept te bieden. Voor deze opdracht heeft een klant ons gevraagd het ideale 

aandrijfconcept te bedenken voor het verpakken van koekjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard kunnen we in gesprek de opdracht naar wens bijsturen.  

Idee klant 

(Pakket van eisen) 

Concept bedenken Realisatie 
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Mad Science 

 

 

 

 

 

 

 

Over ons 

Mad Science is de grootste verstrekker van educatief en uitdagend science onderwijs van 

Nederland, Europa en de wereld. 

Ieder jaar komen miljoenen kinderen in aanraking met Mad Science en mogen wij de 

kinderen de basisbeginselen leren van wetenschap en techniek. The Mad Science 

Group is in 1990 gestart in Canada door twee broers, Ron & Ariel Schlien. Nu is Mad 

Science te vinden in 20+ verschillende landen en groeit nog steeds.  

In Nederland is Mad Science actief sinds 2004. Joost Klaver, heeft als jonge ondernemer 

Mad Science naar Nederland gehaald. We zijn alweer een aantal jaren verder en de 

reacties van de kinderen, ouders, leerkrachten en scholen zijn zeer positief.  

 

Missie 

Onze missie is om overal waar we komen de nieuwsgierigheid van kinderen te wekken 

met behulp van leuke, educatieve activiteiten.  

Deze activiteiten brengen een beter begrip van wetenschap en techniek en de invloed 

daarvan op het dagelijks leven met zich mee. 

 

Visie 

Onderwijs, heb plezier en maak verschil. 
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Masterskip Wylde Swan 

 

 

 

Zit je in het 4e of 5e jaar van het voortgezet onderwijs en wil je de wereld ontdekken? 

Zeil zes weken met mee Masterskip Wylde Swan naar de Caribbean! 

Leer onderweg alles over zeilen op de grootste tweemastschoener ter wereld en de winnaar van de 

TallShips Races in 2011. Leer bovendien wat daar allemaal bij komt kijken op het gebied van 

wetenschap en techniek: Wat voor fabriek is een schip? Waar ga je heen en hoe kom je daar dan? 

Wat kom je allemaal tegen onderweg? Hoe ga je met elkaar om aan boord en hoe ga je om met je 

omgeving? 

Met een groep van ongeveer 30 leeftijdsgenoten leer je tijdens deze expeditie nuttige theorie, pas je 

die toe in de praktijk en doe je met je teamgenoten bijzondere experimenten. Hierbij gaat het niet 

alleen om leren, maar ook om creativiteit, samenwerken en actief bezig zijn. 

Tijdens de reis worden vier thema’s behandeld, waarbij alle aspecten van wetenschap en techniek 

aan de orde komen. Je wordt begeleid door enthousiaste experts die hun kennis en ervaring graag 

met je delen. De inhoud van de thema’s sluit aan bij de leerstof op school, dus je loopt geen 

achterstand op, maar je leert op een bijzondere manier. 

Ontdek de wereld, ontdek de kracht van wetenschap en techniek, ontdek jezelf en maak nieuwe 

vrienden in dit avontuur van je leven! 

 

Mogelijke opdrachten 

1) Stel je voor: je zit midden op zee en het is donker. Je weet dat er kalkrotsen in de buurt zijn. Plots 

valt de GPS uit. Hoe kun je met behulp van de zon, sterren en tijd je positie bepalen?  

 

2) “I can't control the wind but I can adjust the sail.”  

― Ricky Skaggs 

 

De romp van de Wylde Swan is gemaakt van staal. Hoe kan het dat het schip alsnog drijft? 

 

3) Aan boord van het zeilschip de wylde swan 

is weinig ruimte. Er kan weinig eten 

meegenomen worden, terwijl voeding voor 

de bemanning zeer belangrijk is. Om die 

reden bereiden de koks elke dag vers brood 

(jummie!). Hoe kunnen we het recept 

verbeteren rekening houdend met kosten, 

voedingswaarde, houdbaarheid, smaak etc.  
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Neways 

 

 

 

Neways ontwikkelt en assembleert elektronica. Het is een bedrijf met 16 vestigingen over heel de 

wereld en heeft zijn hoofdkantoor in Son. Met een omzet van bijna 400 miljoen Euro, 2900 

medewerkers en een productie-oppervlakte van 64.000 m2 is Neways één van de grootste spelers in 

Europa. 

Het ontwerp en assemblage van elektronica is zeer gevarieerd: van micro elektronica, printplaat 

assemblage en bekabeling tot complete rekken vol met elektronica.  

De producten van Neways kan je vinden in veel verschillende producten, zoals auto’s, medische 

apparatuur, machines om microchips mee te maken, militaire voertuigen, maar ook koffiezet 

apparaten en koeienmelksystemen.  

Opdrachten liggen bij Neways liggen op het vlak van  

 Productie-inrichting – hoe zorg je dat een product zo efficiënt, dus zo snel en goedkoop 

mogelijk wordt gemaakt? 

 Productontwerp – hoe ontwikkel je een elektrische schakeling met een bepaalde 

functionaliteit? 
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Precia Molen 

www.preciamolen.nl 

 

 
 
Sedert de oprichting in 1867 heeft PRECIA-MOLEN een leidende positie op het gebied van 
industrieel wegen en heeft een wereldwijde reputatie opgebouwd voor de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van haar producten.  
 

Door de uitgebreide kennis op het gebied van ontwerp, 
productie en applicaties van onze producten, van 
krachtopnemers tot geïntegreerde weeg- en processystemen, 
zijn wij in staat steeds de juiste oplossing voor ieder 
weegprobleem te vinden. Dezelfde kennis hebben onze 
service-engineers die zorgen dat de weeginstallatie 
deskundig wordt geïnstalleerd. Via preventieve 
onderhoudsprogramma’s wordt de nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid van de installatie gewaarborgd. 
 

 
Vandaag de dag zijn wij een organisatie met hoofdkantoor in 
Frankrijk, productiefaciliteiten in Frankrijk en Nederland en 
dochterondernemingen in Groot-Brittannië, België, Ierland, 
Polen, Noorwegen, Tsjechië, Marokko en India.  
Daarnaast worden onze producten in meer dan 50 landen 
door agenten en distributeurs ondersteund. PRECIA-MOLEN 
levert de optimale oplossing voor ieder weegprobleem, waar 
ook ter wereld. 
 
 
 
 
  

 

 

http://www.preciamolen.nl/
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Rijkswaterstaat 

 

 

 

 

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en 

werkt dagelijks aan een veilig,  

leefbaar en bereikbaar Nederland. 

We willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar 

voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B 

kunnen. 

Daarvoor zetten de mensen van Rijkswaterstaat zich dagelijks in. Met ruim 200 jaar kennis 

van de inrichting van ons land weten ze dat dit meer is dan het technisch uitvoeren van 

projecten aan weg en water. Het gaat ook om de balans tussen al die belangen: economie, 

milieu, woongenot. 

Rijkswaterstaat betrekt daarom burgers bij de inrichting van hun leefomgeving en werkt 

samen met bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten. Zo 

werken we met elkaar aan duurzame oplossingen voor een veilig, leefbaar en bereikbaar 

Nederland. 

Opdracht 
Een paar opdrachten die we inmiddels al met succes hebben uitgevoerd of aan het uitvoeren 
zijn: 

 Verbeteren zichtbaarheid van wegmarkeringen. 

 Nieuwe methode voor gladheidsbestrijding. 

 Wegen bouwen op slappe grond. 
 

De contactpersoon voor Technasium opdrachten bij Rijkswaterstaat is: 
mevrouw Nynke van der Hem  
nynke.vander.hem@rws.nl 
 tel: 06 21854173. 
 

 

  

mailto:nynke.vander.hem@rws.nl
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Segula 

 

 

Segula Technologies NL is een engineering service provider voor klanten in de high tech industrie en 

in de automotive industrie. Onze missie is om samen en in overeenstemming met de klant te werken 

aan het verbeteren van hun producten en processen. 

De Segula Group is in totaal 6800 man groot, verdeeld over 23 landen. Als onderdeel van het Franse 

moederbedrijf is Segula Technologies NL opgericht in 2010 op de High Tech Campus in Eindhoven. In 

Eindhoven werken zo’n 60 engineers in verschillende disciplines zoals project management, systeem 

engineering, mechanica, mechatronica, analyse, electronica en software. Speerpunten van Segula in 

hun technologie roadmap zijn: 

- Robotics & Advanced Mechatronics 

- Thermal & Flow control 

- Multi-Physics systems (controlling multiple physical processes at the same time) 

De duidelijke focus op niet-lineaire geregelde systemen geeft Segula de mogelijkheid om gericht te 

werken aan competentie verbreding en verdieping naast een goede herkenbaarheid in de markt. 

Als project organisastie is de werkwijze van Segula gebaseerd op een product creatie proces volgens 

het V-model. Segula doet dit met “model based development”: ontwerpen in een virtuele omgeving 

door het modelleren van zowel het systeem als het proces dat moet worden uitgevoerd. Modellen 

worden gebruikt voor berekeningen aan sterkte en stijfheid, thermisch gedrag, dynamisch gedrag en 

alle interacties daartussen zodat het ontwerp wordt gestuurd en ondersteund door de uitkomsten 

van deze berekeningen.  

Segula Technologies werkt aan projecten met grote en kleine OEM’s. 
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Tegema 

 

 

Als multidisciplinair ingenieursbureau ondersteunt TEGEMA haar klanten maximaal in het hele traject 
van productidee tot marktsucces. Waarbij TEGEMA niet terugdeinst voor een resultaatverplichting, in 
plaats van alleen een inspanningsverplichting. Martin van Acht, naast Wim van den Broek 
mededirecteur van TEGEMA: ‘Wij fungeren als verlengstuk van onze klanten allereerst op R&D-
gebied. Een stap verder, of beter: daarvóór, is dat we op zoek gaan naar de business case van de 
klant. Wat is zijn propositie? Wat zijn de marktkansen? Hoe vertalen we die in een maakbaar en 
succesvol product? Dat soort vragen helpen wij beantwoorden. Wij ontwikkelen applicaties op basis 
van functionele eisen.’  

 
TEGEMA bedient vijf marktgebieden (Areas of Expertise): Hightech Systems, Medical Technology, 
Factory Automation, Automotive Systems en Maritime Applicaties – ‘Dit zijn markten met een erg 
grote innovatiebehoefte.’  
 
Multidisciplinaire teams  
Voor de TEGEMA-populatie, merendeels technische HBO(-plussers) en WO(-plussers), brengt de 
marktbenadering van TEGEMA veel variatie. Met name omdat steeds wordt gewerkt in 
multidisciplinaire teams die mee-ademen met projecten. Van Acht: ‘De kracht van een 
ingenieursbureau moet zijn dat je die slimme koppen in wisselende samenstelling bij elkaar kunt 
zetten. Onze Areas of Expertise maken ons vindbaar, dat zijn onze voordeuren. Trek die open en je 
komt terecht in een organisatie, die zo is ingericht dat op elke specifieke klantvraag altijd de beste 
mensen worden gezet.’  
 
Technology Roadmap 

TEGEMA is ervan overtuigd dat technologiebedrijven nu moeten investeren in nieuwe technologie 
die in de (nabije) toekomst oplossingen kunnen zijn. Die overtuiging uit zich in de technologie 
roadmap die TEGEMA een aantal jaren geleden heeft opgesteld, vertelt Van Acht. ‘We hebben ons 
heel goed afgevraagd wat de komende vijf, tien jaar de belangrijke markttrends en maatschappelijke 
ontwikkelingen zijn – en hoe wij als innovatieve organisatie met onze multidisciplinaire teams daar 
op vooruit kunnen lopen. Dat heeft erin geresulteerd dat wij in een vijftal technologiegebieden zijn 
gaan investeren. Micro- positioneren & doseren, fiberoptica & fotonica, modelleren 
&systeemarchitectuur, green mobility en Zero Defect Manufacturing. Ontwikkelprogramma’s waar 
TEGEMA klantonafhankelijk in investeert. We zien’, vertelt Van Acht, ‘de behoefte in deze 
technologiedomeinen ontstaan en zorgen ervoor klaar te zijn als er concrete marktvraag ontstaat.’ 

 
Die roadmap-projecten maken van TEGEMA een werkgever die ontwikkelaars volop uitdagingen 
biedt – wat een aanzuigende werking heeft op wat Van Acht en Van den Broek ‘toppers’ of ook ‘onze 
commando’s’ noemen. ‘Wij vinden het belangrijk mensen die excelleren in het bedenken van 
echtnieuwe dingen de kansen en ruimte te bieden om hun talent te ontplooien. We geloven heilig 
dat mensen alleen creatief kunnen zijn als ze werken aan zaken waar ze goed in zijn, -waar ze van 
houden. We hebben de stellige overtuiging dat werken aan projecten met een maatschappelijke 
relevantie een voorwaarde is om te kunnen overleven in deze exponentiële tijden.’  
 
www.tegema.nl 

  

http://www.tegema.nl/
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time4d 

 

 

 

 

 

 

Time4d is een klein bedrijfje van Gerard Bosmans uit Helmond. De activiteiten zijn relatief beperkt 

omdat de heer Bosmans ook werkzaam is op het Dr.-Knippenbergcollege te Helmond. Hij is docent 

Natuurkunde en tevens technator (coördinator van het Technasium). De activiteiten van time4d 

richten zich met name op onderstaande 2 totaal verschillende werkvelden: 

 Structuurklokken voor het onderwijs 

 Organisatie van het spel ‘Wie is de Mol?’ voor personeelsfeesten 

Structuurklokken voor het onderwijs 

In oktober 2008 is time4d begonnen met het ontwerpen en ontwikkelen van speciale klokken voor 

het onderwijs. Deze klokken geven niet de tijd weer, maar het aantal minuten (in veelvouden van 

vijf) dat de les al bezig is en nog duurt.  

Hierdoor is voor docent en leerlingen direct duidelijk op welk punt zij in de les zijn aanbeland. De 

docent kan de les beter structureren en wordt nooit verrast door de bel. De zogenaamde 

structuurklokken zijn continu verbeterd.  

De klokken hangen op de volgende 2 middelbare scholen: Augustinianum te Eindhoven en het Dr.-

Knippenbergcollege te Helmond. 

 

De Technasium-opdracht (voor O&O leerlingen van havo4, vwo4 en/of vwo5): 

Middelbare scholen worden in versneld tempo uitgerust met beamers en digiborden. Dat betekent 
dat de actuele tijd rechtsonder op het scherm altijd te zien is. Docent en leerlingen lijken dan minder 
behoefte te hebben aan een structuurklok van time4d. De opdracht luidt dan ook: 

 

Ontwerp een digitale structuurklok 
 

Heb je interesse? Stuur een mail naar info@time4d.nl dan maken we een afspraak.  

mailto:info@time4d.nl
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TMC 

 

 

TMC is een internationaal technisch bedrijf. In totaal vertegenwoordigen de werkondernemers meer 

dan 30 nationaliteiten en levert TMC diensten aan klanten over de hele wereld. Het zwaartepunt 

van TMC is in Nederland met 3 vestigingen in de buurt van de klant. De hoofdvestiging is in 

Eindhoven. 

Een van de onderdelen van werkondernemerschap is “The Entrepreneurial Lab” een omgeving om 

ondernemerschap te ontwikkelen op basis van technische projecten. Het vervolg van deze projecten 

kan variëren van het ontstaan van een nieuw bedrijf, een gezamenlijk project met de klant en soms 

ontstaan er nieuwe partnerships uit. 

De meeste projecten hebben een sterk innovatief karakter, en leiden vaak tot een eerste Proof of 

Concept of proto-type. Bijna zonder uitzondering zijn de projecten multi-disciplinair met 

mechanische, elektrische, software en integratie uitdagingen. 

Voor meer informatie rondom de Entrepreneurial Lab, zie ook 

http://tmcporch.com/we_are/entrepreneurial-lab 

Onderzoeks- of ontwerpvraag 

Er zijn verschillende multidisciplinaire projecten in voorbereiding waarin de onderzoeksvraag graag 

samen met de studenten gedefinieerd wordt. 

Omdat de projecten sterk innovatief zijn is er veel ruimte om de onderzoeksvraag aan te passen aan 

de gewenste leerdoelen, en kan het resultaat significant bijdragen in de richting waarin het product 

zich ontwikkeld. 

Passend bij het werkondernemers model van TMC wordt er een sterk beroep gedaan op de eigen 

verantwoordelijkheid en initiatief van de studenten zelf. Vanuit TMC zal dan vooral de kritische 

vraagstelling komen en zal de student uitgedaagd worden om het maximale uit het onderzoek te 

halen. 

Programma van Eisen; Specificaties en Scope 

Vanwege het innovatieve karakter van de projecten, zullen de specificaties niet in detail uitgewerkt 

zijn, en ligt er vooral de vraag op toetsing in bruikbaarheid, validatie van het concept.  

Eindresultaat 

TMC is niet een organisatie van uitvoerige rapportage en documentatie, maar vooral van resultaten. 

Onderdeel van het eindresultaat zal dus altijd zijn een Proof of Concept van de onderzoeksvraag. 

Afhankelijk van de onderzoeksvraag beperkt deze Proof of Concept zich tot een deel van het systeem 

of het gehele product. 

  

http://tmcporch.com/we_are/entrepreneurial-lab
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TSG Group 

 

 

 

 

TSG Group is een Eindhovens ingenieursbureau dat opgericht is in 1991. De focus van TSG ligt op 

technische projecten binnen de marktsegmenten Industry, Consumer en Automotive. Samen 

ontwerpen, ontwikkelen en industrialiseren we producten, machines en ook gereedschappen en dat 

doen we met zo’n 100 specialisten. Veel projecten worden uitgevoerd samen met partners en we 

hebben hiervoor een groot nationaal en internationaal netwerk. 

Bij TSG werken o.a. industriële vormgevers, product ontwerpers, constructeurs machinebouw, 

tekenaars, projectleiders en systeemarchitecten.  

Voorbeeldprojecten zijn:  

- Evacuator, een apparaat om in noodsituaties uit hoge brandende gebouwen te kunnen 

ontsnappen; 

- OLED modules voor Philips. Dit zijn hele platte lampen; 

- VDM, een CNC machine die koolstof fietsvelgen automatisch van spaakgaten kan voorzien; 

- PopUp3, mobiele opvouwbare toiletgebouwen voor op festivals die ook nog eens zuinig in 

waterverbruik zijn. 

Case 

Steeds meer projecten van TSG hebben betrekking op producten en machines met intelligentie erin. 

Wat kun je al niet met je smartphone tegenwoordig? De beelden van de beveiligingscamera op 

afstand zien, je licht bedienen, het koffie apparaat bedienen! Misschien heb je wel gehoord van de 

term ‘Internet of Things’ of IoT en van “Machine-to-Machine” of M2M communicatie, waarbij 

machines op elkaar kunnen reageren bijvoorbeeld een landbouwvoertuig op metingen van een 

drone. 

Een fenomeen wat hiermee samenhangt is ‘Big Data’. Dit zijn grote hoeveelheden gegevens die 

verkregen worden en die geanalyseerd en gebruikt kunnen worden om iets mee te doen zoals het 

leveren van diensten, een bepaalde functie uitvoeren of inzicht geven in iets. Een bekend voorbeeld 

is Facebook die gegevens als ‘likes’ gebruikt om profielen te maken die vervolgens weer gebruikt 

worden voor adverteerders om gericht te kunnen adverteren op de juiste doelgroep. 

 

De vraag van TSG op welke manier je IoT en M2M kunt toepassen in combinatie met Big Data. 
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TU/e Industrial Design 
 

http://www.tue.nl/studeren/tue-bachelor-college/bacheloropleidingen/industrial-design/ 

Al vanaf de start in 2001 is Industrial Design een unieke 

faculteit geweest. De bedrijven en multinationals in de 

industrierijke omgeving van Eindhoven vroegen om een 

ingenieur die inzichten en vaardigheden uit verschillende 

vakgebieden kon combineren. Hoe zou een nieuwe 

faculteit een nieuw industrial design ingenieur kunnen 

opleiden die pro actief is, communicatief, in staat tot 

werken in een professionele setting en van goed 

academisch niveau? De faculteit Industrial Design aan 

de TU/e is het antwoord op deze vraag. 

Opvallende kenmerken 

De meest opvallende kenmerken van Industrial Design zijn: 

 Focus op het ontwerpen van intelligente producten, systemen en diensten. 

 Een competency gericht onderwijsmodel waarin de student wordt opgeleid voor de 

toekomst 

 Een nauwe relatie met de professionele werkomgeving: geen kloof tussen theorie en 

praktijk 

 Een internationale setting: een hecht netwerk met tal van internationale partners 

 Integratie van onderwijs en onderzoek 

 Van idee tot product 

Terwijl Industrial design internationaal gezien vaak onderdeel uitmaakt van toegepaste 

kunstopleidingen zijn de universitaire ontwerpopleidingen gebaseerd op een mix van 

techniek en creativiteit. Industrial Design aan de TU/e stoelt op de pilaren technologie, 

gebruikersonderzoek en ontwerp. Voeg daaraan de vierde pilaar, business, toe en de 

faculteit Industrial Design beslaat het gebied van allereerste idee tot succesvol, in de markt 

te plaatsen product. 

 

Opdracht 1 

Techcrafts - Hierin gaan de leerlingen onderzoeken hoe het werken vanuit een ambacht kan 

leiden tot inspirerende en creatieve producten. Het is een heel praktisch project, waarin de 

nadruk ligt op veel verschillende, tastbare exploraties te verrichten. 

Opdracht 2 

Design out crime - Hierin gaan de leerlingen op zoek naar 

de creatieve, technische oplossingen die criminaliteit 

verminderen of zelfs weghalen. Denk hierbij aan het 

veiliger maken van plekken in de stad of juist het 

tegengaan van vernielingen op openbare toiletten. 

Lissa Kooijman, eetmeet 

 

http://www.tue.nl/studeren/tue-bachelor-college/bacheloropleidingen/industrial-design/
http://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/industrial-design/innoveren-met-industrial-design/projects-and-field-assignments/student-projects/master-graduation-projects/eetmeet/
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VDL ETG 

 

In de afgelopen jaren, heeft VDL ETG zich getransformeerd van een klassieke fabrikant van 

complexe onderdelen, tot een ware industriële (OEM) partner op het gebied van niet alleen 

complexe onderdelen, maar ook van samenstellingen en zelfs complete systemen. 

VDL ETG is vooral actief in vacuümtechniek en de handling en positionering van fragiele 

substraten. Door de constante ontwikkeling en toenemende complexiteit wordt de 

betrokkenheid van VDL ETG steeds intensiever. Tegenwoordig (her) ontwerpt, produceert en 

onderhoudt VDL ETG complete modules en systemen op basis van een set van OEM 

richtlijnen: output-specificaties. 

Wij bij VDL ETG zijn er trots op dat we ons hebben kunnen transformeren van een klassieke 

toeleverancier tot een Engineering en Manufacturing partner, die in staat is output 

specificaties te begrijpen en te vertalen naar ontwerpen die daadwerkelijk in productie 

kunnen gaan volgens de hoogste normen met betrekking tot rendement, betrouwbaarheid, 

cost of ownership en supply chain management. 

 

Korte opdrachtomschrijving 

 VDL-ETG is bezig met het project Parts 2016 in de afdeling Parts in Acht. 

 Parts 2016 beoogt het totaal verbeteren van het productieproces. 

 Pijlers zijn: Layout, Investeringen, Flexibiliteit, Personeel, operational excellence. 

 Deze verandering op vele gebieden vereist ook een cultuurverandering bij de 
medewerkers. 

 Hoe kunnen we deze cultuurverandering faciliteren m.b.v. Visualiseren op een 
moderne manier? 

 

 

 

VDL Enabling your success in business … 
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VIBA-Expo 

 

 

 

VIBA-Expo is hét aanspreekpunt voor een duurzame ontwikkeling in het bouwen, wonen en werken. 

Steeds gericht op een duurzame balans tussen People, Planet en Profit (Mens, Milieu en 

Maatschappij) en toch betaalbaar, gezond en milieuvriendelijk. VIBA-Expo heeft in Den Bosch een 

van de grootste exposities in Europa van duurzame planontwikkeling, ontwerp en realisatie, ingericht 

voor zowel professional, overheid als consument. In twee hallen (1200 m2) presenteren zich zo'n 

honderd architecten, bouwbedrijven, producenten en dienstverleners. VIBA-Expo fungeert hierbij als 

neutrale, niet op winst gerichte, partij die signalen opvangt, interpreteert en doorgeeft.  

 

VIBA-Expo heeft in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant verschillende Technasium-

opdrachten begeleid in het kader van Mijn Mooi Brabant (zie mijnmooibrabant.nl):  

1. Uitvouwbare container die in de laadruimte van een zeilvrachtschip moet passen en -

uitgeklapt- gebruikt kan worden voor tentoonstellingen of als energielaboratorium  

2. duurzame energie: waarbij technasium-leerlingen proefopstellingen moeten bedenken om 

basisscholieren kennis te laten maken met duurzame energie  

3. living machine: realiseren van een waterkringloop  
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Vivon Nederland B.V. 

 

 

 

 

 

“ Vivon is de grootste merkonafhankelijke leverancier en service verlener in Nederland voor 

alle merken en types AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren). Hierdoor kan Vivon u 

een onafhankelijk en objectief advies geven over de aanschaf van een AED.  

Vivon informeert en adviseert overheid, bedrijfsleven, vrijwilligers- organisaties en 

particulieren over het gebruik en aanschaf van de AED.  Vivon is ISO 9001:2008 

gecertificeerd.   

Omdat een reanimatiepoging heel ingrijpend kan zijn, verlenen wij indien gewenst direct 

nazorg bij onze klanten, lezen de ECG gegevens uit en maken de AED weer klaar voor 

gebruik.  Vivon is van mening  

dat de levensreddende AED voor iedereen beschikbaar moet zijn en  Vivon zal er dan ook 

alles aan doen om dit in Nederland mogelijk te maken. Middels voorlichtingsmaterialen, 

bijeenkomsten en productdemonstraties dragen bij aan deze implementatie.  

Vivon ondersteunt de Hartstichting, Nederlandse Reanimatieraad, Hartslag Nu, Hart4All en 

de Stichting Reanimatie-estafette Limburg.”  

Opdracht 

Philips AED testen met simulator. Dit is een vervolg op een eerdere opdracht. 
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Waterschap  

Aa en Maas 

 

 

 

Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor  ruim 744.000 inwoners en bedrijven in 
Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is uw veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor 
innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook uw kinderen en 
kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken. 
 
Onze missie:  
Het ontwikkelen, beheren en in stand houden van gezonde en veerkrachtige watersystemen, die 
ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, dier en plant in het gebied, waarbij de 
veiligheid is gewaarborgd en met een open oog voor economische aspecten. 
 
Onze taken: 

 Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de 
dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om 
wateroverlast te voorkomen. 

 Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Ook 
controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, 
sloten en weteringen schoon zijn. Dat is belangrijk voor alle leven, ook voor u.  

 Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden.  

 Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de 
waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren 
bij het inrichten van waterlopen. 

 
 Mogelijke opdrachten: 

- Ontwerpen van water dwars door het stadscentrum van Helmond 
- De school afkoppelen van het gemengde riool en hergebruik van hemelwater 
- Onderzoek naar de ontwikkeling van natuur langs een beek in een ecologische 

verbindingszone (EVZ). Adviseren over beheer en onderhoud aan de hand van bevindingen. 
- Ontwerpen van een nieuw aan te leggen EVZ. 
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ZLTO 

 

 

 

 

De wereldbevolking groeit als kool. Dus ook de behoefte aan voedsel, grondstoffen en 

energie. Tegelijk stuiten we op de grenzen van bestaande bronnen, eist de samenleving 

transparantie en krijgen consumenten meer belangstelling voor de oorsprong en kwaliteit van 

hun voedsel. Dat vraagt om slimme inzichten en oplossingen, die even duurzaam als 

grensverleggend zijn. Hier ligt een cruciale rol voor de Nederlandse land- en tuinbouw, die 

wereldwijd als toonaangevend wordt gezien. En dus voor de leden van ZLTO.  

 De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie verenigt ruim 16.000 boeren en tuinders in 

Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland. Al meer dan honderd jaar staan we schouder 

aan schouder met onze leden. We behartigen hun belangen en lopen samen voorop. Met 

onze kennis en contacten ondersteunen we hen bij het werken aan een duurzame toekomst 

in de groene ruimte. We brengen hen verder als vakman en ondernemer, helpen bij 

rendementsverbetering, het communiceren met de omgeving en het ontwikkelen van nieuwe 

verdienmodellen. Altijd met oog voor de gezondheid van mens, dier en milieu; voor het 

draagvlak in de maatschappij.  

 Vernieuwend boeren kun je niet alleen, in de complexe werkelijkheid van vandaag. Daarom 

volgen wij scherp de ontwikkelingen in overige sectoren en werken we voortdurend aan de 

verbinding met andere creatieve ondernemers, overheden en maatschappelijke partners. 

Om nieuwe kansen te zien in de uitdagingen van morgen. En die samen te benutten. 

ZLTO werkt graag samen met het Varendonck-College en heeft regelmatig 

praktijkopdrachten. Met deze opdrachten kunnen we de leerlingen de brede mogelijkheden 

van de land- en tuinbouw laten zien. En de ondernemers, verwerkende bedrijven of 

voedselproducenten krijgen de mogelijkheid om ideeën uit te laten werken. 

 
 
 
Contactgegevens: 
 J. (Jacqueline ) Kroon, Specialist Communicatie  
 T +31 73 217 31 59 | M +31 6 215 174 86 |  
ZLTO Onderwijsboulevard 225, 5223 DE ‘s-Herttogenbosch 
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Zummere Power 

 

 

 

ZummerePower 

 

ZummerePower is een Somerense energiecoöperatie van, voor en door Somerense burgers en 

bedrijven, opgericht in 2013. Het doel van de coöperatie is om samen met anderen te werken aan 

een volledig energieneutraal Someren in 2050. Dit doen we door aan de ene kant bewuster om te 

gaan met energieverbruik en aan de andere kant zelf duurzame energie te produceren. Iedere 

inwoner of ondernemer in Someren is welkom en kan meedoen. 

 

Met ons 

Energiecoöperatie ZummerePower is van alle leden samen. Zij bepalen samen de koers van de 

coöperatie en geven het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering de opdracht om dit uit te 

werken. Uiteraard kan elk individueel lid ook zijn of haar steentje bijdragen aan onze gezamenlijke 

doelstelling: een energieneutraal Someren voor onze (klein)kinderen. 

 

Projecten 

Onze activiteiten en projecten richten zich op  

- bewustwording: organiseren energiecafés, publieksvoorlichting o.a. met behulp van 

website, social media en andere media; 

- energiebesparing: door energiescans aan huis met maatwerkadvies;  

- samen inkopen van groene energie en energiebesparende producten: afspraken met 

energieleverancier en lokale bouwmarkt; 

- zelf produceren van energie: door het gezamenlijk inkopen en plaatsen van zonnepanelen 

op woningen;  

- gezamenlijk investeren in de collectieve opwekking van energie: door het organiseren van 

zonneparken en/of een windmolenpark.   

 

Voorbeeldopdrachten Technasium 

Een eerdere opdracht voor het Technasium was om een slimme manier te bedenken en uit te 

werken waarmee mensen zich bewust worden van het belang van energiebesparing en die ook 

aanzet tot gedragsverandering. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van een model voor een app. 

Mogelijk nieuwe opdrachten:  

- -ontwikkel een methode voor duurzame opwekking en opslag van energie in/om de 

woning, waarmee particulieren door de seizoenen heen hun woning kunnen 

verwarmen/koelen; 

- ontwikkel een lesprogramma voor leerlingen van basisscholen dat door middel van speelse 

methoden leidt tot meer bewustzijn op het vlak van energieverbruik-/opwekking en 

duurzaamheid.    
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Hoger Onderwijs 
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TU/e 

    

 

TU/e Bachelor College 

Jouw toekomst start bij de TU/e in het Bachelor College, waarin de universiteit haar 

bacheloropleidingen bundelt. Als student van dit Bachelor College krijg je veel ruimte om zelf 

je studie samen te stellen op basis van je interessegebieden en ambities. Kies je ervoor om 

de diepte in te duiken of verken je juist de breedte door diverse vakgebieden te combineren? 

In al je keuzes word je bijgestaan door coaches en docenten.  

Bacheloropleiding 

Je start met een driejarige bacheloropleiding. Je volgt een aantal verplichte vakken, zoals 

wiskunde en natuurwetenschappen en je leert technisch ontwerpen. Ook krijg je niet-

technologische vakken zoals psychologie, want ingenieurs houden zich met meer bezig dan 

alleen techniek. In het Bachelor College ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt in het 

bedrijfsleven en leer je technologische kennis te vertalen naar maatschappelijk relevante 

toepassingen. 

Major 

De bacheloropleiding bestaat voor een groot deel uit je major. Met de major kies je het 

vakgebied waarin je later als ingenieur wilt gaan werken. Het vormt de basis van je opleiding. 

De TU/e biedt je op dit moment 15 majors: 

 Automotive*  Scheikundige Technologie 

 Biomedische Technologie  Software Science* 

 Bouwkunde  Sustainable Innovation*  

 Electrical Engineering*  Technische Bedrijfskunde 

 Industrial Design*  Technische Natuurkunde 

 Medische Wetenschappen en 
Technologie 

 Technische Wiskunde 

 Psychology& Technology*  Web Science* 

* Het onderwijs in deze major is 
Engelstalig. 

 Werktuigbouwkunde 

 

Keuzeruimte 

Naast je major heb je vrije keuzeruimte waarmee je accenten in je opleiding gaat 

aanbrengen. Je kunt ervoor kiezen om je kennis te verbreden door vakken uit een ander 

vakgebied te volgen of je kunt je juist verdiepen in je eigen vakgebied. Door zelf je opleiding 

vorm te geven, bepaal jij aan welke maatschappelijke uitdagingen je wilt bijdragen. Als 

afgestudeerde TU/e’er heb je een sterk analytisch vermogen, je bent innovatief, 

probleemoplossend en je kunt samenwerken met mensen uit de hele wereld. 
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Coaching 

Ervaren coaches van de TU/e staan je van het begin tot het einde van je studie bij met 

persoonlijk advies. Dat begint al bij je inschrijving waar je samen met jouw coach kijkt welke 

major het beste bij je past en hoe je jouw keuzeruimte het beste kunt invullen. En mocht je er 

in het eerste jaar achterkomen dat een andere major beter past, dan kun je samen met je 

coach kijken hoe je binnen dit jaar van major kunt veranderen. 

Meer informatie: www.tue.nl/bachelorcollege  

Open dagen 

Vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 2015 

Meer informatie over het programma en voor aanmelding: www.tue.nl/opendagen 

 

http://www.tue.nl/bachelorcollege
http://www.tue.nl/opendagen
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Fontys 
 

 
 
 
 

Techniek studeren bij Fontys 
 
 

Vraag je eens af: 
 

 Heb ik belangstelling voor techniek 
 Vind ik het leuk om nieuwe dingen te ontdekken? 
 Ben ik creatief? 
 Ben ik een doorzetter? 
 Neem ik dingen aan of onderzoek ik het zelf? 
 Hou ik van uitdagingen? 
 Werk ik graag in een team? 
 Vind ik wiskunde leuk? 
 Kan ik logisch nadenken? 
 Wil ik meewerken aan nieuwe ontwikkelingen in onze wereld? 

Als je op veel van deze vragen “ja” kunt antwoorden, is een technische opleiding misschien 

iets voor jou! 

Bij Fontys kun je de kiezen uit de volgende opleidingen: 

 Applied Science (biologie en chemie) 
 Automotive 
 Elektrotechniek 
 HBO-ICT (11 studieroutes) 
 Industrieel Product Ontwerpen 
 Lerarenopleiding biologie, natuurkunde, scheikunde, techniek en wiskunde  
 Logistiek 
 Mechatronica 
 OrthopedischeTechnologie 
 TechnischeNatuurkunde 
 TechnischeBedrijfskunde 
 ToegepasteWiskunde 
 Bedrijfsmanagement MKB - Automotive Management 
 Werktuigbouwkunde 

 

Voordat je gaat kiezen: 

 Ga veel kijken bij opleidingen tijdens Open Dagen, informatiebijeenkomsten etc.. Niet 
alle opleidingen met dezelfde naam hebben dezelfde inhoud 

 Zoek een opleiding die bij jou past 
 Weet wat de verschillen zijn tussen een universitaire studie en een hbo-studie, zodat 

je ook daarin een goed keuze kunt maken 
 Vraag je af of je voor je opleiding ver wilt reizen of op kamers wilt of dat je liever thuis 

blijft wonen 
 Ga eens op bezoek bij een bedrijf om te ervaren wat je met zo’n techniekopleiding 

allemaal kunt. 
 Bezoek de website: www.Fontys.nl 

 

Kiezen voor een opleiding in de techniek is kiezen voor de toekomst. een Bouwkunde /  
Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) (voltijd) 

Vind jij het leuk om anderen iets te leren? Werk jij graag met jongen en heb je een passie voor een 

speciaal vak? Dan is de lerarenopleiding misschien iets voor jou. Als leraar heb je een veelzijdige 

baan. Tijdens de opleiding wordt je geleidelijk klaargestoomd al alle facetten van goed leraarschap te 

beheersen.  

http://www.fontys.nl/
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Avans 
 

 

Studeren bij Avans 

Avans daagt je uit. Om je talenten te ontwikkelen en je grenzen te verleggen. We leggen de lat hoog. Ook 

voor onszelf. Als student sta je bij ons centraal. Met veel persoonlijke aandacht is niemand hier een 

nummer. 

Ons onderwijs zit vol praktijkvoorbeelden van organisaties waar jij straks misschien gaat werken. Avans 

doet ook onderzoek voor bedrijven, instellingen en overheden. In Brabant én daarbuiten. Jij profiteert van 

onze vele contacten. Bezoek een Open dag en kijk rond. Proef de sfeer. En begin goed voorbereid aan je 

opleiding. 

 

Opleidingen die Avans biedt 

 Chemie 

 Chemische Technologie 

 Environmental Science for sustainable Energy and 

Technology (Milieukunde) 

 Elektrotechniek 

 Mechatronica 

 Technische bedrijfskunde 

 Bouwkunde 

 Bouwtechnische bedrijfskunde 

 Civiele Techniek 

 Bouwmanagement en vastgoed 

 Communication & Multimedia design 

 Elektrotechniek 

 Gezondheidszorg technologie 

 Informatica 

 Integrale veiligheid 

 International Maintenance Management 

 Werktuigbouwkunde 
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HAS Hogeschool 

 

 

www.hashogeschool.nl/begeleiding-projecten-oo  

HAS Hogeschool is dé hogeschool voor studies op het gebied van agro, food, milieu en groene 

ruimte. De HAS heeft twee locaties: Den Bosch waar 12 opleidingen worden aangeboden, en sinds 

2013 Venlo waar 4 opleidingen worden aangeboden.  

Heb je belangstelling voor ‘groene’ technologie? Dan kan HAS Hogeschool opdrachtgever zijn voor je 

keuzeproject, profielwerkstuk of meesterproef. Je krijgt begeleiding van HAS-docenten en studenten 

en je mag gebruik maken van onze onderzoeksfaciliteiten.  

Aan welke onderwerpen je zoal kunt denken? Hier volgen enkele voorbeelden, maar ook jouw eigen 

ideeën zijn welkom! 

- Milieukunde: Onderzoek naar kattengrit. 

- Milieukunde: Fossiele brandstoffen raken op. Vind jij een goed alternatief? 

- Stad en streekontwikkeling en Landscape Design: Hoe kunnen stadsmensen hun eigen 

voedsel verbouwen? 

- Tuin- en landschapsmanagement en Landscape Design: Hoe maak je de stad groener? 

- International Food &Agribusiness: Voedsel versus brandstof: waar moeten we voor kiezen? 

- Toegepaste Biologie Venlo: Verbeter de methode voor gasanesthesie bij 

gezelschapsdieren. 

- FreshFood&Innovation Venlo: Ontwikkel een concept voor een semi vers maaltijd 

 

In het onderstaande overzicht kun je vinden op welke locaties de verschillende studies van de HAS 

gelegen zijn.  

Den Bosch 

Bedrijfskunde en agribusiness 

Dier- en veehouderij  

Food Design & Innovation  

Geo Media & Design  

Horticulture & Business 
Management  

International Food & 
Agribusiness  

Landscape Design  

 

Milieukunde  

Stad en streekontwikkeling  

Toegepaste Biologie  

Tuin- en 
landschapsmanagement  

Tuinbouw en akkerbouw  

Voedingsmiddelentechnologie 

Venlo  

Bedrijfskunde en agribusiness  

FreshFood& Innovation  

Toegepaste Biologie 
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CAH Vilentum 

 

Leer ondernemen bij CAH Vilentum 
cahvilentum.nl 

 

 
 
Ondernemerschap staat centraal bij alle studies van CAH Vilentum. Bij ons gaat het niet alleen om 
kennis. Het gaat er ook om dat je jezelf ontwikkelt tot een ondernemend persoon. CAH Vilentum is 
een hogeschoolfaculteit van de Vilentum Hogeschool met vestigingen in Dronten en Almere. 
Kenmerkend voor CAH Vilentum zijn volgens studenten: de goede contacten tussen studenten en 
docenten, de gezellige sfeer en de kleine hogeschoolfaculteit.  
 
Praktijkgerichtheid staat centraal bij CAH Vilentum. Samen met toekomstige werkgevers heeft de 
hogeschoolfaculteit bepaald wat je na je studie moet kunnen om aan het werk te gaan. Wij proberen 
je breed op te leiden, je ontwikkelt bij ons niet alleen je managementvaardigheden en 
ondernemerschapskwaliteiten. Ook willen we je leren om je blik te verbreden, zowel nationaal als 
internationaal.  
 
De studies bij de vestiging in Dronten zijn gericht op bedrijfskunde, dier, voedsel en groene ruimte. In 
het onderstaande overzicht kun je zien welke studies in Dronten aangeboden worden:  
 

 Bedrijfskunde &agribusiness 

 Dier- en veehouderij 

 Financiële dienstverlening agrarisch 

 Agrarisch ondernemerschap 

 Hippische bedrijfskunde 

 Agrotechniek& management 

 International Food Business 

 Associatedegree Agrarisch ondernemerschap 

 Diergezondheid & management 

 European Food Business 

 Tuin- en akkerbouw 
 
Almere heeft nog geen jarenlange traditie als studentenstad. De vestiging in Almere is de jongste 
duurzame groene hogeschoolfaculteit van Nederland. De stad Almere is volop bezig met vragen die 
bij verstedelijking horen. De hogeschool doet onderzoek naar deze thema’s, zodat de studenten die 
we opleiden voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst.  
De studies bij de vestiging in Almere zijn gericht op biologie en een duurzame (stedelijke) 
leefomgeving. In het onderstaande overzicht kun je zien welke studies in Almere worden 
aangeboden:  
 

 Biologie, voeding & gezondheid 

 Geomedia& design 

 Groene bedrijfskunde 

 Groene stedelijke ontwikkeling 

 Toegepaste biologie 
 
Kijk voor meer informatie ook op almere.cahvilentum.nl 
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Automotive Center of Expertise 
 

Profielwerkstukbegeleiding/meesterproefbegeleiding 

En informatie over de Automotive Tour 

ACE is het samenwerkingsverband van de drie Automotive Hogescholen in Nederland, te weten Arnhem, 

Eindhoven en Rotterdam. ACE helpt leerlingen een goede keuze te maken. Binnen of buiten automotive; als jij 

maar op de goede plek terecht komt. En geven we ondersteuning bij profielwerkstukken en meesterproeven. 

De vakken natuurkunde, scheikunde en wiskunde geven je veel mogelijkheden om iets te doen binnen het 

domein automotive.  

Je mag je zelf gekozen onderwerp aandragen om hierin begeleid te worden 

Spelregels 

1. Je geeft duidelijk aan waar het onderwerp dat je wilt onderzoeken over gaat. Beschrijf dit 

in maximaal 50 woorden. 

2. Geef aan waar je hulp bij nodig hebt (techniek/theorie, practicum, bedrijfsbezoek) 

3. Wij brengen je in contact met een student die de begeleiding dan op zich neemt. De student krijgt 

hiervoor: 

a. Voor profielwerkstukbegeleiding 6 uur 

b. Voor meesterproefbegeleiding 15-20 uur 

4. Je brengt 2 bezoeken aan de student bij het bedrijf waar hij stage loopt of afstudeert en dan nog 1 

bezoek op een locatie in onderling overleg. 

5. Je brengt je begeleidend docent in contact met de student die je begeleidt voor de techniek. 

6. De student doet het technisch-inhoudelijke stuk, je docent de procesbegeleiding (planning). 

Voorbeelden van onderwerpen binnen je vakken op school met een link naar automotive 

1. Natuurkunde: 

a. Werking van turbo (uitgediept in warmteoverdracht, drukopbouw, schoepenvorm, luchtstroming met 

snelheden, materiaalkeuze) 

b. Werking van een aandrijvingsbron: 

- Een dieselmotor 

- Een bio-ethanolmotor 

- Een benzinemotor 

- Een elektrisch aangedreven voertuig 

- Een hybride aangedreven voertuig 

c. Lichtbronnen 

- Ontwikkeling op gebied van verlichting (gloeilamp naar uiteindelijk led) 

- Reflectoren 

d. Elektrotechniek/elektronica 

- Navigatiesystemen 

- Radar, golven, veiligheidssystemen 

2. Scheikunde:  

a. Soorten brandstoffen, ontwikkelingen bio-ethanol, biogas, etc 

b. Samenstelling smeeroliën 

c. Behandelen van materialen om eigenschappen te veranderen 

3. Wiskunde/software  

a. Computertalen in voertuigen 

b. Signaalverwerking in computers, datatransport, data analyse 

Staat waar je interesse hebt niet bij? Vraag gerust! 
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Brainport Industries College 

 

GELD VERDIENEN TERWIJL JE EEN VAK LEERT?  

DAT KAN! 

 

 

Zou jij van techniek je beroep willen maken? Wil je een goede technische opleiding volgen? Wil je 

tijdens je opleiding al geld verdienen? En wil je bovendien verzekerd zijn van een betaalde baan 

tijdens en na je opleiding? Dan is Brainport Industries College iets voor jou. 

Brainport Industries College is de perfecte combinatie van leren en werken als vervolg op het vmbo 

of de havo. Als student van het Brainport Industries College krijg je een betaalde leerplek bij een 

uitstekend technisch (high-tech) leerbedrijf. Naast je werk volg je zowel een theoretische als 

praktische vakopleiding. Deze opleiding wordt betaald door het bedrijf waar je werkt. Je verdient 

tijdens je werk en opleiding al een leuk salaris! 

Lekker afwisselend 

Door de combinatie van leren en werken is jouw opleiding nooit saai. Alles wat je leert, kun je 

meteen in de praktijk toepassen. Je werkt met de modernste technieken en machines in een 

innovatieve en technische omgeving. Bij Brainport Industries College krijg je goede begeleiding door 

ervaren vakmensen uit de praktijk. Je kunt al een opleiding volgen vanaf niveau 2 tot niveau 4+, 

eventueel in versneld tempo. 

Erkend diploma 

Ruim 90% van onze leerlingen slaagt met een 

landelijk erkend diploma. En ben je klaar met je 

opleiding? Dan ligt er een arbeidscontract voor je 

klaar en kun je meteen aan het werk.  

Kom proeven aan techniek 

Wil je weten of het werk in de techniek iets voor 

jou is? Of ben je nieuwsgiering naar Brainport 

Industries College? Kom dan eens proeven aan 

techniek. Het hele jaar organiseren we 

interessante gastlessen en boeiende tech-

events. Als je vragen hebt, of als je ouders iets 

willen weten, neem dan gerust contact met ons 

op. 
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Dosign Engineering 

 

 

Er is een positieve transitie gaande hoe we in Nederland naar techniek kijken. Technische 

opleidingen en banen kunnen op toenemende interesse rekenen. Hiermee lijkt er een oplossing te 

komen voor het structurele kwantitatieve en kwalitatieve tekort aan engineers in de technische 

arbeidsmarkt. Dit moeten we echter wel in goede banen leiden!  

Zowel het onderwijs als het bedrijfsleven hebben hierin een belangrijke rol. Samen zijn zij 

verantwoordelijk voor het kennisniveau en relevante praktijkervaring van de toekomstige ingenieurs. 

Dosign Engineering verbindt deze werelden door het aanbieden van duale engineering traineeships: 

hoogwaardige leer- en werktrajecten voor HBO studenten Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. 

Het duale traject  

het duale traject omvat een effectieve, kwalitatief hoogwaardige combinatie van werken en leren. 

De duale studenten werken minimaal 28 uur per week bij technische bedrijven, zoals 

ingenieursbureaus, industriële aannemers, installatiebedrijven, machinefabrieken en 

productiebedrijven. Daarnaast volgen zij een middag en twee avonden een opleiding Elektrotechniek 

of Werktuigbouw aan een van de hogescholen waar Dosign mee samenwerkt. Dosign treedt in dit 

traject initiërend, coördinerend en faciliterend op.  
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Summa Engineering 

Informatie Summa Engineering 

 

Summa Engineering is één van de scholen van het Summa College. Deze school is gehuisvest op het 

terrein van TU/e. (Het Eeuwsel 2, 5612 AS Eindhoven). 

Op het terrein zijn ook Fontys en Universiteit gebouwen, waardoor studenten van mbo, hbo en 

universiteit elkaar kunnen treffen en samen kunnen werken. 

Bij Summa Engineering volg je de zogenaamde opleiding Middenkaderengineering, technicus. Dit is 

een niveau 4 opleiding, bol. 

Onze school kent bij deze opleiding vijf verschillende uitstroomrichtingen, namelijk 

 Elektrotechnische installatietechniek 

 Industrieel product ontwerpen 

 Mechatronica 

 Werktuigbouwkunde 

 Werktuigkundige installatietechniek. 

Dat betekent dat alle studenten in de basis dezelfde kerntaken hebben, maar ieder in een aparte 

richting specialiseert. 

Als je deze opleiding hebt gevolgd kun je heel goed doorstromen naar hbo. Gedurende deze studie 

werk je in verschillende projecten samen met mede studenten en / of hbo studenten. 

Naast practicum lessen, kent iedere richting korte en langere stage perioden, bvp genoemd. 

Tijdens de  bpv leer je ook in de praktijk binnen verschillende bedrijven, zodat je na vier jaar een 

goede basis hebt om keuzes te kunnen maken voor je toekomst, hetzij een vervolgopleiding, hetzij 

om te gaan werken in een bedrijf. 

Na mbo bieden we bij Summa Techniek en Teclab ook MBO + opleidingen. 

Voor meer informatie van de opleiding en contactgegevens  

zie http://www.summa-engineering.nl/. 

 

Uiteraard ben je altijd welkom op open dagen en is er een mogelijkheid om mee te lopen. 

Voor data en aanmeldingen vind je informatie op www.summacollege.nl. 

 

  

http://www.summa-engineering.nl/
http://www.summacollege.nl/
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Opdrachtgevers zonder stand 
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DAF 

 

 

 

DAF Trucks N.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt trucks, onderdelen en diensten. Het 

bieden van de beste service aan de klant is daarbij prioriteit. 8.000 trotse medewerkers 

zetten zich dagelijks in voor een perfect productprogramma en een groeiend marktaandeel. 

Onze uitdaging: het kan altijd nóg beter. Het realiseren van een steeds hogere kwaliteit en 

efficiency, is een race zonder einde. 

Werken bij DAF betekent een carrière met veel groei mogelijkheden. DAF biedt jou carrière 

mogelijkheden in  Manufacturing, Product Ontwikkeling, Quality, Logistiek, Inkoop, Marketing 

& Sales en After Sales. 

   

 

Pezy 

 

 

 

 

Pezyanen hebben PASSIE VOOR het CREËREN van innovatieve producten. Het verleggen van de 

technologische grenzen op het gebied van mechanica en kunststoftoepassing geeft ons energie.  

 Pezyanen werken samen. Wij halen het beste in u en onszelf naar boven door elkaar vanuit alle 

expertises, van productconcept tot en met productievrijgave, in een open sfeer uit te dagen. 

Pezy Product Innovation is onderdeel van Pezy Group dat een internationaal platform is voor 

bedrijven die productinnovaties versnellen. Elk bedrijf heeft haar eigen specifieke competenties op 

het gebied van productontwikkeling en productie support. Door samen te werken in 

multidisciplinaire teams en daarbij andere disciplines van binnen de groep in te brengen, kan elk Pezy 

Group bedrijf u innovatieve oplossingen bieden. 

 


