
HVATECHNIEK NIEUWS
HVATECHNIEK NIEUWS is  een uitgave van domein Techniek van de Hogeschool  van Amsterdam / /   hva.nl

WAAROM IS DE 
ONDERWIJS-
COÖRDINATOR ER? 
Maartje: ‘Voor de docenten, 

opleidingsmanagers en 

opleidingscoördinatoren was 

er nog niet veel ondersteuning 

binnen de techniekopleidingen. 

Onze functie brengt de 

ondersteuning van de opleiding 

dichter bij de opleiding.’

EVEN VOORSTELLEN 

DE ONDERWIJSCOÖRDINATOREN
IN DEZE 

UITGAVE

GAT IN DE MARKT, ELEKTRISCHE LUCHTHAVENTRANSFERS   P. 8DRIJFVUILNISBOOT VOOR WATERNET   P. 5

STUDENT FORENSISCH 
ONDERZOEK WINT 
CHEMIEPRIJS
Gino Groeneveld kreeg een tien 

voor zijn scriptie en won de 

Gouden Spatel 2014.

Een uitzonderlijke prestatie voor 

een niet-chemie student.

Lees verder op pagina 3

DUURZAMER 
VLIEGEN BOVEN DE 
ATLANTISCHE OCEAAN
Aviationdocent Bob Hogervorst 

ronde in augustus zijn 

masterscripte af met het tweede 

beste cijfer van de ‘class’. Hij 

onderzocht de mogelijkheden 

van dichter bij elkaar vliegen 

boven de Atlantische Oceaan. 

Lees verder op pagina 4

DE NAUTONOMOUS
Een maatschappelijk bewuste 

boot die zelf afval uit de 

Amsterdamse grachten vist.

Het is een opvallende 

vinding van onze eigen 

engineeringstudenten.

Lees verder op pagina 5

werkomgeving voor het team. 

Wij gaan o.a. die taken op ons 

nemen.’

Bianca: ‘Roosters en de 

inzetplanning zijn onze 

kerntaken. De roostering werd 

bij de kleinere opleidingen 

door de opleidingsmanager zelf 

gedaan. Dat is dan een dure 

taak.’

Susanne: ‘Docenten geven 

les, maar moeten ook scholing 

ondergaan en zich blijven 

ontwikkelen in het werkveld. 

Daarnaast doen ze bijvoorbeeld 

de stagecoördinatie of zijn ze 

lid van een examencommissie. 

Dan blijft er weinig tijd over 

voor roosteractiviteiten of 

bijvoorbeeld het inrichten 

van een effectieve DLWO-

WAT DOET EEN 
ONDERWIJS-
COÖRDINATOR?
Charlotte: ‘Bij Built 

Environment zetten we de data 

m.b.t de docentinzet van een 

foutgevoelig Excel-overzicht 

(met 100 tabbladen!) over naar 

het systeem Weper4mens*. Dat 

kost tijd, want we moeten dit 

uitgebreide programma nog 

leren kennen. Maar daarmee 

kunnen we straks een groot 

deel van de docentinzet 

automatisch doorrekenen.’

Maartje: ‘De formules in dat 

systeem zijn gebaseerd op 

het ‘taaklastmodel’ van ons 

domein. Dat model is een 

richtlijn voor het bepalen van 

de duur van een bepaalde 

docenttaak. Hiermee kunnen 

we de docentbelasting 

meetbaar maken.‘

Susanne: ‘Onze mailboxen 

ontploffen want in deze 

beginfase werken we nog 

veel op vraag en aanbod. 

Allerlei vragen komen voorbij: 

Kun je een lokaal regelen 

of een les wijzigen? Kun je 

zorgen dat ik toegang krijg 

tot de parkeergarage? Kan ik 

catering krijgen in een lokaal? 

Ik ga met verlof, kun je mijn 

rooster wijzigen? Het is nu 

belangrijk om te bepalen wat 

bij de ‘inhoud’ en dus bij de 

teamleiders van de opleiding 

hoort en wat bij ons.’

Bianca: ‘Ook kwaliteitszorg 

is heel belangrijk. Voor 

Logistiek help ik bij het in 

kaart brengen van student- 

en docentevaluaties. En bij 

Maritiem Offi cier ben ik 

bijvoorbeeld als extra paar 
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Bianca Hagen-de Rooy: Logistiek en Economie en Logistics Engineering, Forensisch Onderzoek, Maritiem Offi cier,

 Toegepaste Wiskunde • Maartje Piet: Engineering • Charlotte Broekkamp: Built Environment • Susanne Kuil: Aviation

Sinds april heeft domein Techniek vier onderwijscoördinatoren. Hun baan? 

Bijdragen aan de optimalisatie van de onderwijslogistiek.

Lees verder op pagina 2
*inzetplanning- en formatiesoftware 

ontwikkeld voor het onderwijs

HET MIND CHANGING EVENT   P. 10



HVA-STUDENTEN 

BOUWKUNDESTUDENT STUDEERT AF 
OP KARTONNEN WIKKELHUIS

VERVOLG PAGINA 1 

EVEN VOORSTELLEN DE ONDERWIJSCOÖRDINATOREN

Uitvinder René Snel ontwierp 

het Wikkelhuis van golfkarton 

en de machine om dit huis 

te produceren. Het werkt als 

volgt: aan de achterkant van 

een vrachtwagen wordt een 

rol golfkarton geplaatst. Op 

een vrachtwagentrailer staat de 

enorme mal van dit huis. Die 

mal draait rond, en daar worden 

zo’n 24 lagen karton omheen 

gewikkeld. Deze lagen worden 
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ogen en oren aanwezig bij 

studieloopbaangesprekken.’

Maartje: ‘Met de 

‘attendance app’ meten we 

bij Aviation en Engineering 

de studentaanwezigheid. 

De app geeft ons inzicht in 

daadwerkelijke studentaantallen 

en dus lokaalbenutting. En 

de app kan meer voordelen 

bieden. Tijdens tentamens 

blijkt bijvoorbeeld veel tijd 

verloren te gaan aan de 

handtekeningregistratie. 

Honderden studenten, rijen bij 

het bureau. Dat geeft onrust. 

We onderzoeken nu hoe je dit 

kunt automatiseren en koppelen 

aan de app, bijvoorbeeld met 

een ‘ID-scankastje’. We doen 

het functioneel beheer van die 

app, voegen laatkomers toe en 

hebben bij problemen of een 

nieuwe versie contact met de 

ontwikkelaar. Hebben studenten 

vragen over de app? Dan 

kunnen ze ook bij ons terecht.

Susanne: ‘We vergaderen 

tweewekelijks met elkaar, 

vaak met Saskia van Bergen 

(Hoofd Bureau Onderwijs- en 

Studentenzaken). Vragen 

die dan aan de orde komen 

zijn: Hoe kom je tot minder 

roosterwijzigingen en is dat wel 

realistisch? Misschien volstaat 

een betere communicatie over 

die roosterwijzigingen?‘

Charlotte: ‘En wat is een mooi 

rooster? Daar zijn de meningen 

bij ons, de docenten en ook de 

roosteraars nog over verdeeld.’

Susanne: ‘De een vindt het 

mooi om lessen zoveel mogelijk 

geconcentreerd in te plannen, 

bijvoorbeeld op woensdag, 

donderdag en vrijdag. Maar geef 

je een student daarmee niet 

het signaal dat hij op de andere 

dagen niet hoeft te komen? 

Terwijl we ook willen dat een 

student een x aantal uren per 

week ‘actief’ is? We praten over 

deze dingen.’

MERKEN JULLIE AL 
VERBETERING IN DEZE 
KORTE PERIODE?
Maartje: ‘Bij Engineering is 

het bijvoorbeeld fi jn dat er bij 

de ontwikkeling van de brede 

bachelor meteen iemand 

vanuit de onderwijslogistiek 

meekijkt. Welke consequenties 

heeft een wijziging in de 

opleidingsstructuur bijvoorbeeld 

voor de studeerbaarheid van de 

opleiding en hoe komt dat er 

dan uit te zien in de roosters? 

In zo’n geval ben je een cruciale 

gesprekspartner.’

Charlotte: ‘De 

teamcoördinatoren van Built 

Environment laten me weten dat 

zij nu al het voordeel inzien van 

het feit dat ik de roosterinput 

actief kom verzamelen. Voor 

hen betekent dat minder ad 

hoc werkzaamheden en dat zie je 

uiteindelijk ook terug in het aantal 

rooster wijzigingen.’

Bianca: ‘De informatie naar de 

roosteraars is verbeterd. Ze hebben 

nu één aanspreekpunt voor vijf 

opleidingen.’

Susanne: ‘We zijn in april 

gestart en kunnen daarom 

aan dit jaar niet veel meer 

wijzigen. Maar op basis van onze 

bevindingen tijdens dit studiejaar 

kunnen we voor volgend jaar 

verbeteradviezen uitbrengen.’

Een duurzaam designhuis van golfkarton: dat is het Wikkelhuis. 

Bouwatelier Fiction Factory maakt deze verplaatsbare huizen, 

maar een ontwerp voor de binnenkant ontbrak nog. Een mooie 

afstudeeropdracht voor Bouwkundestudent Rick Buchter. Hij 

ontwierp de onmisbare binnenkant: douche, toilet en keuken, 

allemaal in één enkel segment van het huis.

met elkaar verlijmd, waardoor 

een sandwich-achtige structuur 

ontstaat: zo krijg je een stevig en 

isolerend designhuis.

REGENJASJE
Deze droommachine stond 

aanvankelijk te verstoffen, 

tot Fiction Factory besloot het 

Wikkelhuis echt te maken. Zij 

gaven het huis bovendien een 

‘regenjasje’, een ‘ademende’ 

laag waardoor het huis regen- 

en windbestendig is. Inmiddels 

kun je een versie van het 

Wikkelhuis huren op camping 

Lievelinge en kun je er een 

vinden op Schiphol.

LEGOBLOKKEN
Het Wikkelhuis zag er mooi 

uit, maar miste nog een 

belangrijk onderdeel: een blok 

met toilet, douche en keuken. 

Ricks 3D-ontwerp kon door 

een computergestuurde zaag 

gemaakt worden. Vanwege 

het risicio op lekkage werd dit 

onderdeel niet gemaakt van 

karton, maar van gerecycled 

hout en multiplex. Rick legt uit: 

‘Het Wikkelhuis bestaat uit losse 

componenten c.q. segmenten 

(elk zo’n 1,26 meter breed) die 

als een soort legoblokken aan 

elkaar worden gekoppeld. De 

technische installaties, zoals 

afvoer en leidingen, moesten 

dus in één segment passen; dat 

was best lastig.’

Fiction Factory is blij met het 

resultaat en heeft al een eerste 

versie met Ricks interieur op 

hun terrein staan. Rick: ‘Het is 

een duurzaam huis, dat je zou 

kunnen meenemen als je wilt 

verkassen, en uiteindelijk door 

de natuur kunt laten afbreken. 

En het ziet er ook nog eens 

stijlvol uit.’ 
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Links: Marc van Bochove 
Rechts: Gino Groeneveld

STUDENT FORENSISCH 
ONDERZOEK WINT 
CHEMIEPRIJS

FUNDAMENTEEL 
ONDERZOEK
Gino toont met zijn afstudeer-

scriptie aan dat het met de 

geavanceerde techniek MAL-

DI-MS mogelijk is om meer 

informatie uit een vingerspoor te 

halen. MALDI-MS is een in het 

forensisch onderzoek en daar-

buiten gebruikte techniek om 

structuurinformatie over molecu-

len te krijgen. Vingerspooranaly-

se wordt nu nog vooral gebruikt 

om te bepalen van wie het 

vingerspoor is door deze te 

vergelijken met een database 

of een verdachte. Maar het is 

zonde om het daarbij te laten, 

want je kunt er ook mogelijke 

informatie uit halen over wat die 

persoon heeft gedaan. Heeft hij 

drugs genomen of alleen aange-

raakt? Heeft hij met explosieven 

gewerkt? Met de toegepaste 

techniek kan de distributie van 

specifieke chemische stoffen op 

een ondergrond worden gere-

construeerd, waardoor exact kan 

worden bepaald welke stoffen 

in het vingerspoor aanwezig 

zijn. Het onderzoek van Gino is 

nog vrij fundamenteel want de 

meetapparatuur staat niet in elk 

willekeurig forensisch laborato-

rium. Maar dit zal met behulp 

van vervolgstudies door de 

jaren heen hopelijk steeds meer 

toepasbaarheid gaan krijgen in 

de praktijk. Als het bijvoorbeeld 

gaat om het onderzoeken van 

een mogelijke betrokkene bij het 

voorbereiden van een terroris-

tische aanslag, door te zoeken 

naar sporen van explosieven in 

een vingerspoor.

KENNIS VAN ZEER 
HOOG NIVEAU
Gino ging zelfstandig aan de 

slag met een zeer complexe 

techniek en heeft zich bezig 

gehouden met het klaarzetten 

van samples, het doen van 

metingen en het interpreteren 

van die metingen. Hij heeft 

getest of deze vorm van analyse 

mogelijk is en tot welk niveau. 

Het jurycommentaar van de 

KNCV: ‘Tijdens zijn onderzoek 

heeft Gino bewezen dat zijn 

theoretische en praktische 

kennis van een zeer hoog 

niveau is. Zijn scriptie is in erg 

goed Engels geschreven en met 

hoogwaardige afbeeldingen 

heel duidelijk geïllustreerd.’ 

HET GOUDEN DUO 
VAN FORENSISCH 
ONDERZOEK
Eerder ging begeleidend docent 

Marc van Bochove er zelf met 

de prijs van Gouden Docent 

2014 vandoor. Marc: ‘Hoe het 

komt dat wij als niet-chemische 

opleiding zo goed scoren bij de 

KNCV? Dat is moeilijk te zeggen. 

Ik heb wel vaak een goede klik 

met studenten, waardoor een 

moeilijk vak als scheikunde toch 

gewaardeerd wordt door de grote 

groep. Dat is tenminste de reden 

waarom studenten mij destijds 

hebben voorgedragen voor de 

prijs van Gouden Docent. Maar 

Gino is gewoon heel goed. Dat is 

natuurlijk niet mijn verdienste. Dit 

stage-onderwerp komt van het 

Nederlands Forensisch Instituut in 

samenwerking met de Sheffield 

Hallam University, maar niet elke 

student van ons zou in staat zijn 

geweest om er dit van te maken. 

Ik vond het dan ook niet meer dan 

vanzelfsprekend om hem voor 

deze prijs voor te dragen.’

Student Forensisch Onderzoek Gino Groeneveld won op 7 oktober de Gouden 

Spatel 2014 van de KNCV, de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging. Hij 

ontving deze prijs voor zijn afstudeeronderzoek naar de analyse van chemische 

componenten uit vingerafdrukken. Een uitzonderlijke prestatie omdat hij er als 

student van een niet puur chemische opleiding vandoor ging met een prijs voor 

de beste chemische scriptie op hbo-niveau. Voor zijn scriptie, die Gino schreef in 

opdracht van het Nederlands Forensisch Instituut en de Sheffield Hallam University, 

kreeg hij een tien.

Wil je als jachteigenaar met 

je gasten genieten van de 

onderwaterwereld, dan 

moet je het water in. Maar 

echt comfortabel zit die 

duikuitrusting meestal niet en een 

‘onderwatergesprek’ voeren is 

lastig. De doorzichtige lounge van 

Victor kan worden neergelaten 

aan de onderkant van een jacht. 

Victor onderzocht o.a. welke 

mechanische systemen op het 

ontwerp toegepast konden 

worden en verdiepte zich in de 

veiligheid en normering op dit 

gebied.  

 
LIFT EN ROTERENDE 
ELEMENTEN
Victor won informatie in bij 

experts op het gebied van 

systeemoplossingen voor de 

jachtbouw en special engineering 

en stelde een concept op. Eerst 

wordt een buitenlift neergelaten 

waarna de jachtopvarenden op 

de vloer van de binnenlift kunnen 

stappen. Deze binnenlift wordt 

vervolgens ook neergelaten. 

STUDENT PRODUCT 
DESIGN WINT MARITIME 
DESIGNER AWARD
Op 2 november werd de Maritime Designer Award 2015 uitgereikt aan student 

Product Design Victor Verhulst. Hij won de prijs voor zijn ‘onderwaterlounge’ voor 

luxe jachten die hij heeft ontworpen in het kader van zijn afstudeerproject bij  

De Voogt Naval Architects. Victor is inmiddels afgestudeerd met een negen. 

De cilindervormige buitenlift 

inclusief vloer is transparant 

waardoor de inzittenden 

rondom en naar beneden 

onder water kunnen kijken 

met behulp van verlichting 

vanuit de romp van het jacht. 

De onderwaterlounge biedt 

plek aan twee personen. Het 

zitelement kan samen met de 

vloer roteren, zodat inzittenden 

de vissen tijdens het voorbij 

zwemmen kunnen volgen. De 

lounge past in de grotere jachten 

met lengtes van > 60 meter. De 

jury over de onderwaterlounge: 

‘Vernieuwend aspect van de 

integrale ontwerpaanpak 

is dat een grote diversiteit aan 

aspecten meegenomen is: van 

beleving door de klant tot de 

technische haalbaarheid van 

detailoplossingen.’

AND THE MARITIME 
DESIGNER AWARD 
GOES TO?
Victor nam de prijs in ontvangst 

tijdens het Maritime Awards 

Gala 2015 waar de vijf 

belangrijkste nationale 

maritieme prijzen voor 

reders, scheepswerven, 

studenten, ontwerpers en 

toeleveranciers werden 

uitgereikt. Minister van 

Infrastructuur en Milieu, 

Melanie Schultz van Haegen, 

verzorgde de key note speech 

voor de meer dan 850 

aanwezigen. Melanie Schultz 

van Haegen: ‘De Nederlandse 

maritieme sector speelt niet 

alleen in de Europese top, 

maar in de wereldtop. In de 

Maritieme Strategie hebben 

we afspraken gemaakt om 

onze maritieme toppositie te 

behouden en te versterken. 

Mede dankzij excellente 

innovaties. Het is deze 

hoogwaardige kennis die ons 

aan de wereldtop houdt.’

Het Maritime Awards Gala 

2015 werd georganiseerd 

door de Stichting Maritieme 

Prijzen.

V.l.n.r.: presentatrice Froukje de Both, Tuur Killaars (2e), 

Victor Verhulst (1e) en prijsuitreiker Prof. Ir. J.J. Hopman.

Links: Marc van Bochove Rechts: Gino Groeneveld
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DUURZAMER VLIEGEN 
BOVEN ATLANTISCHE OCEAAN
Duurzamer vliegen: dat kan wanneer vliegtuigen dichter bij 

elkaar vliegen, zodat ze meeliften op de opgaande stroom 

van het vliegtuig ervoor. Docent Aviation Bob Hogervorst 

onderzocht hoe we deze manier van vliegen kunnen 

organiseren en welke obstakels er nu nog zijn.

Bob volgde de master 

‘Air Transport Planning 

and Management’ aan de 

University of Westminster. 

Het idee voor zijn 

afstudeeronderzoek kreeg hij 

op een verjaardagsfeest, toen 

een zwerm vogels boven de 

gasten voorbijtrok. Iemand 

merkte op: ‘Waarom vliegen 

vogels in formatie, maar doen 

vliegtuigen dit eigenlijk niet?’

Een goed punt, want vogels 

besparen energie door dicht 

op elkaar te vliegen. Voor 

luchtvaartmaatschappijen 

wordt besparing steeds 

noodzakelijker, aangezien 

grondstoffen op de lange 

duur schaars worden en 

de brandstofprijzen blijven 

stijgen. Bob onderzocht de 

mogelijkheden van dichter bij 

elkaar vliegen voor zijn scriptie.

BRANDSTOF-
BESPARING
De U.S. Air Force onderzocht 

dit vliegsysteem eerder onder 

C17’s. Bob legt uit: ‘Simpel 

gezegd: als je op een kilometer 

afstand achter elkaar vliegt, 

in de opgaande stroom van 

Vanaf studiejaar 2016/2017 start de 

opleiding Built Environment met een 

driejarig vwo-traject. De lesstof komt in 

drie jaar in hoog tempo voorbij. Het traject 

is toegankelijk voor studenten met een 

vwo-diploma of een havo-diploma met 

een gemiddeld eindcijfer van 8 of hoger. 

De vwo-studenten behalen in drie jaar een 

volwaardig hbo-bachelordiploma.

de horizontale tornado van 

je voorganger’s vleugeltip, 

bespaart dit 4% aan brandstof. 

Deze besparing is aanzienlijk, 

des te vreemder is het dat we 

dit in de civiele luchtvaart nog 

niet doen.’

BEREN OP DE WEG
Bob onderzocht de 

mogelijkheden van dit systeem 

boven de Atlantische Oceaan 

en bracht in zijn scriptie de 

huidige belemmeringen 

in kaart, want dat zijn er 

nog veel. Hoe organiseer 

je bijvoorbeeld dat 

vliegtuigen van verschillende 

maatschappijen op elkaar 

‘inhaken’? Moet je passagiers 

laten wachten als een tweede 

vliegtuig nog niet klaar is? 

En natuurlijk speelt veiligheid 

een rol. Momenteel vliegen 

toestellen op minimaal drie 

nautische mijlen (ca. vijf 

kilometer) van elkaar. Bob: 

‘Het is per defi nitie minder 

veilig als je dichter op elkaar 

vliegt. Bij implementatie kan 

een voorstel daarom zijn om 

formatievliegen alleen in te 

voeren bij vrachttoestellen.’ 

Voor zijn onderzoek hield 

Bob onder andere interviews 

met deskundigen bij de 

Onderzoeksraad voor de 

Veiligheid en bij strategie-

afdelingen van de airline(s) 

en luchtverkeersleiding, 

diegenen die met toekomstige 

ontwikkelingen bezig zijn.

TOEKOMSTSCENARIO
Ondanks de belemmeringen 

is het waarschijnlijk dat 

dichter bij elkaar vliegen in de 

toekomst wordt ingevoerd, 

denkt Bob: ‘Het vliegverkeer 

gaat in de komende twintig 

jaar verdubbelen en er is meer 

ruimte nodig in de lucht. 

Computers kunnen nu al die 

separatie tussen vliegtuigen 

regelen. De kans is groot dat 

we in de toekomst achter elkaar 

vliegen.’

Bob heeft zijn scriptie in 

augustus afgerond. Hij werd 

sindsdien geïnterviewd over dit 

onderwerp door Business News 

Radio en er was aandacht in 

het wetenschapskatern van het 

Haarlems en Leidsch Dagblad en 

in de Folia.

Net als bij de vierjarige 

opleiding doet de student in 

het eerste jaar basiskennis 

op over de verschillende 

vakgebieden. Daarnaast is 

er ook veel aandacht voor 

academische vaardigheden 

zoals literatuuronderzoek, 

onderzoeksvaardigheden 

en argumenteren. In het 

tweede en derde jaar verdiept 

de student zich verder in de 

gekozen afstudeerrichting. 

Op het programma staan 

verder ook een minor en 

een onderzoeksstage. De 

student studeert af binnen het 

honoursprogramma van Built 

Environment.

DRIEJARIG VWO-TRAJECT VOOR DE 
OPLEIDING BUILT ENVIRONMENT

Foto via www.edwards.af.mil

Tekst: Lisette Wegener
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De boot bestaat uit twee grote 

buizen met daarop een soort 

rupsband en een bak achterop. 

De onbemande Nautonomous 

takelt drijfvuilnis uit het water en 

is op dit moment radiografi sch 

bestuurbaar met een 

afstandsbediening. Er wordt 

nog gewerkt aan de soft- en 

hardware waardoor de boot 

begin volgend jaar volledig 

‘autonomous’ vaart.

NIEUWSGIERIGHEID 
OPWEKKEN
Aan dit Innovatielabproject 

werken negen studenten van 

de opleidingen Elektrotechniek, 

Engineering, Design and 

Innovation (ED&I) en HBO ICT 

samen. Student Julien: ‘Met 

deze boot kunnen we het water 

‘oogschoon’ maken met de 

nieuwste technologie. Stel je 

eens voor dat je straks na de 

Gay Pride of de Amsterdam City 

STUDENTEN BOUWEN ZELFSTURENDE 
DRIJFVUILNISBOOT VOOR WATERNET
Hoe mooi zou het zijn als na evenementen als de Gay Pride een boot zelf afval opspoort en uit het water vist? Engineeringstudenten 

ontwikkelen zo’n drijfvuilnisboot. In opdracht van Waternet wordt deze ‘Nautonomous’ straks op de grachten ingezet.

Swim een hele vloot van deze 

dingen door de grachten ziet 

varen.’

John de Rouw is adviseur 

van Waternet en een 

van de bedenkers van de 

Nautonomous: ‘We wilden 

een autonoom opererend 

vaartuig ontwikkelen als 

aanvulling op het zware werk 

dat bagger- en drijfvuilnisvissers 

verrichten. Ook inzet in de 

nachtelijke uren is dan een 

mooie aanvulling. Daarnaast 

heeft dit opvallende object een 

maatschappelijke functie. Het 

moet mensen nieuwsgierig 

maken, zodat ze zich meer 

bewust worden van hoe we met 

afval om moeten gaan. Alles 

wat de Nautonomous namelijk 

opvist, wordt gerecycled.’

VINGERS
De Nautonomous herkent 

afval als hij het tegenkomt 

en dan begint de lopende 

band te draaien. Op die band 

zitten een soort plastic ‘vingers’ 

waarin het afval vasthaakt. De 

band transporteert het afval 

vervolgens naar de grote bak 

achterop de boot. Wanneer de 

ingebouwde software registreert 

dat de bak vol zit, dan vaart de 

Nautonomous terug naar zijn 

basis.

De ED&I-studenten hebben het 

mechanische gedeelte ontwikkeld 

(de aanzuiging, lopende band en 

de vormgeving). Drie studenten 

Elektrotechniek hebben alle 

elektronica die in het vaartuig 

zit gemaakt. Zes studenten 

van de minor Robotica (ED&I, 

Elektrotechniek en HBO ICT) 

schrijven de software waarmee de 

Nautonomous straks ‘zelfstandig 

beslissingen’ kan nemen.

Student Patrick: ‘We ontwikkelen 

nu het sensorische gedeelte 

waarmee de Nautonomous 

zijn omgeving in kaart 

kan brengen. De daarvoor 

gebruikte laserscanner werkt 

boven verwachting. Hiermee 

zorgen we ervoor dat de 

Nautonomous objecten binnen 

vier meter herkent, zoals een 

muur of een woonboot waar 

hij omheen moet varen, of 

drijfafval dat hij binnen moet 

halen. Die stuurcommando’s 

programmeren we in de 

software. En de software 

registreert het ook wanneer 

de batterijspanning te laag is, 

zodat de Nautonomous op tijd 

terugvaart.'

FRISSE HVA-STUDENTEN
Wat vindt Waternet tot nu toe 

van de Nautonomous? Student 

Oek: ‘Ze vinden het geweldig en 

staan elke keer te popelen om 

te zien hoe de Nautonomous 

vaart.’ John de Rouw van 

Waternet: ‘We zijn al geruime 

tijd als stagebedrijf gekoppeld 

aan de HvA met verschillende 

projecten en studenten. Dit zijn 

frisse, jonge mensen, wiens 

talent wij graag gebruiken en 

andersom kunnen de studenten 

een mooi project draaien.’

Over de Nautonomous 

verscheen een stuk in de 

Telegraaf en ook omroep 

Max verzorgde een item over 

de drijfvuilnisboot.

Tekst: Lisette Wegener

V.l.n.r.: Oek, Julien, Stefan (ED&I), Patrick (Elektrotechniek) en Daan (HBO ICT)
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JAAK MULDER
STANDAARDISEREN 
OM TE FLEXIBILISEREN
Vanaf september is Jaak Mulder Directeur Bedrijfsvoering bij domein Techniek.  

De afgelopen vier jaar deed hij ervaring op met onderwijs- en bedrijfsprocessen als 

Directeur Bedrijfsvoering van de Hogeschool van Utrecht. Daarvoor vervulde hij ruim 

twaalf jaar diverse functies binnen IT-management en consultancy. Als academisch 

geschoolde arbeidspsycholoog heeft hij bovendien de nodige ervaring als trainer en 

adviseur van leiderschapstrajecten en het anders inrichten van organisaties.

WAT ZIJN DE EERSTE 
ACTIES WAARMEE JE 
AAN DE SLAG GAAT?
‘Het doorzetten van de al 

gemaakte verbeterslag. 

De veranderingen bij de 

opleidingen, zoals bij de brede 

bachelors, hebben o.a. impact 

op het personeelsbeleid en de 

financiën. Financieel moet de 

begroting in de pas lopen, maar 

onze ambities moeten er ook in 

terug komen. Daar is een hoop 

puzzelwerk voor nodig.’

WAT ZIJN DIE AMBITIES?
‘We willen maatwerk leveren, 

flexibel zijn en in kunnen spelen 

op de individuele behoeften 

van de opleidingen. Dat vereist 

een goede basis met afspraken, 

werkwijzen en standaarden die 

we allemaal kennen. Nieuwe 

en oude programma’s zoals het 

formatieplanningssysteem en 

het roosterprogramma moeten 

worden uitgelijnd. En daar 

moeten nieuwe processen voor 

worden bedacht. Die afspraken 

en standaarden moet gedragen 

worden door de hele organisatie. 

We moeten elkaar vinden in 

partnerschap. De nieuwe rol 

van onderwijscoördinator (zie 

voorpagina) gaat ons daar onder 

andere bij helpen.’

WAT BETEKENT DAT 
PARTNERSCHAP DAN, 
MEER OVERLEG?
‘Dat kan een valkuil zijn. Maar 

partnerschap ligt juist in het feit 

dat je niet steeds met elkaar 

hoeft te praten. Dat je al weet 

wat de ander doet en wat 

diegene nodig heeft. Het gaat 

over het besef dat je samen een 

keten vormt en toewerkt naar 

hetzelfde eindresultaat: goed 

opgeleide mensen afleveren aan 

de maatschappij. Zijn de rollen 

en behoeften duidelijk, dan heb 

je alleen nog afstemming nodig 

als er verandering of verbetering 

nodig is. Pas dan kun je ook de 

juiste multidisciplinaire teams 

samenstellen om de impact van 

zo’n verandering te beoordelen.‘

HOE ZIE JE DAT 
PARTNERSCHAP BIJ 
ONS DOMEIN VOOR JE?
‘Ik zou ‘Lean Management’ 

verder willen verkennen, een 

filosofie die de waarde voor de 

klant centraal zet. Met deze 

werkwijze als basis verandert 

de tweedeling tussen primair 

proces en ondersteuning 

naar een tweedeling tussen 

‘waarde toevoegend’ en ‘geen 

waarde toevoegend’. Zowel 

in de ondersteuning als in 

het primaire proces benoem 

je activiteiten die waarde 

toevoegen of juist niet. En dat 

laatste betekent niet per se dat 

deze activiteiten overbodig zijn, 

maar wel dat je er zo weinig 

mogelijk tijd en middelen aan 

wilt besteden. Zo verleg je de 

aandacht meer naar een goede 

en efficiënte uitvoering van het 

werk (onderwijs, onderzoek 

en ondersteuning). Daar vind 

je uiteindelijk ook de meeste 

toegevoegde waarde. Voor het 

ontwikkelen en doorvoeren van 

verbeteringen is partnerschap 

nodig. En dat vereist een 

dergelijke vaste werkwijze.’

HOE VERTAAL JE DEZE 
FILOSOFIE DAN NAAR 
HET ONDERWIJS?
‘Door te onderzoeken hoe 

we die essentie kunnen 

gebruiken in onze ontwikkeling 

richting een kennisinstelling. 

Natuurlijk willen we focussen 

op kwaliteit, die komt voort uit 

onze eigen professionaliteit. 

Dat gaat vanzelfsprekend 

over de vakinhoudelijke en 

didactische kwaliteit, maar 

ik vind ook dat we moeten 

kijken naar professionaliteit 

op het gebied van organisatie 

en collegialiteit. Ik geloof in 

resultaatverantwoordelijke 

teams, maar die kunnen 

alleen bestaan als we het 

samen eens zijn over de 

kwaliteitsstandaarden: wat is 

waardevol en wat niet? Welk 

resultaat is gewenst of juist 

niet? Student en maatschappij 

bepalen uiteindelijk hoeveel 

waarde we toevoegen. Daarom 

moeten we onszelf blijvend de 

vraag stellen: doen we wat we 

moeten doen en hanteren we 

hiervoor de juiste werkwijze? 

Het is mijn taak om een goede 

organisatie aan te bieden 

aan onze medewerkers en 

studenten, maar iedereen 

heeft daarin ook een eigen 

verantwoordelijkheid.’

Studenten maakten zelf 

een netwerkplanning en de 

reisschema’s liepen onder 

meer van Venlo, via de Ruhr, 

naar Frankfurt of Wolfsburg 

tot Boekarest en van 

Rotterdam, via Antwerpen, 

Luik of Parijs naar Madrid. 

Daar namen de studenten een 

kijkje bij logistieke bedrijven 

en interviewden ze de 

leidinggevenden. De studenten 

maakten tijdens deze challenge 

kennis met de dagelijkse praktijk 

in logistieke bedrijven en met 

begrippen als netwerkplanning, 

wachttijd theorie en intermodaal 

vervoer. 

LOGISTIC 
NETWORK 
CHALLENGE 
In de eerste week van november deden studenten van de minor Airport  

Seaport Logistics mee met de Logistic Network Challenge. Een challenge 

waarvan de opzet sterk deed denken aan het televisieprogramma Peking  

Express. Zeven teams van vier studenten bezochten zoveel mogelijk logistieke 

hotspots in Europa, maar moesten dit doen met een beperkt budget en met 

gebruikmaking van een maximaal aantal vervoersmodaliteiten.

Elke kilometer, modaliteit en 

elk interview leverde punten 

op. Aan de logistieke hubs 

werd ook een puntenaantal 

toegekend. Kwam een team 

als tweede aan op deze hub? 

Dan kregen zij de helft van het 

aantal punten. Ook het maken 

van foto’s, het besparen van 

geld en het doen van ludieke 

acties leverde punten op. 

Maar er waren ook restricties. 

Ieder team had een budget 

van maximaal € 200, de teams 

mochten alleen reizen per trein, 

vliegtuig, metro, tram, bus of 

fiets en niet buiten het tijdvak 

07.00 – 19.00 uur. De rest van 

de tijd werd onder meer besteed 

aan het samenstellen van vlogs 

of blogs waarin de teams verslag 

deden van hun ervaringen. 

Vanuit het regiecentrum 

op de tweede etage van de 

Leeuwenburg werden de teams 

gevolgd via GPS en begeleid 

door andere studenten. Winnaar 

werd het team met de meeste 

punten en de meest ludieke reis.

Het regiecentrum bij de Leeuwenburg

Het winnende team: The Aviators

Hoofdsponsoren van de challenge 

waren KennisDC Logistiek Amsterdam 

en Dinalog Amsterdam. De challenge 

werd mede mogelijk gemaakt door 

Excalibur Tours en StayOkay. Betrokken 

was ook Jong Logistiek Nederland.



HVA WERKT SAMEN MET 
NEW YORK 
CITY POLICE 
DEPARTMENT 
(NYPD)
In oktober vertrok HvA-promovendus 

Forensisch Onderzoek Anna Mapes voor 

twee maanden naar New York. In het kader 

van haar promotieonderzoek onderzoekt ze 

hoe collega-rechercheurs van de NYPD met 

mobiele DNA-analyse omgaan op een plaats 

delict. Deze techniek kan de forensisch-

technisch rechercheurs namelijk tijd besparen, 

maar brengt ook een risico met zich mee.

WAAROM NAAR 
NEW YORK?
Anna: ‘We weten inmiddels 

veel over het opsporingsgedrag 

van Nederlandse forensisch-

technisch rechercheurs en we 

willen de werkwijzen vergelijken 

en van elkaar leren. NYPD 

wilde graag samenwerken met 

de Nederlandse recherche. 

Nederland is klein, maar heeft 

een van de beste forensische 

laboratoria ter wereld. Daarbij 

loopt Nederland, mede door 

het onderzoek bij ons lectoraat, 

voorop in het bepalen van 

het toekomstig effect van 

mobiele DNA-technieken in de 

opsporingspraktijk.’

WANNEER KUN JE 
MOBIELE TECHNIEKEN 
TOEPASSEN?
Anna: ‘Deze innovatie kan een 

belangrijke rol spelen binnen 

de Forensische Opsporing. 

Met name als tijd een factor 

is. Je kunt namelijk binnen 

90 minuten een DNA-profi el 

genereren. In het lab duurt 

dit uren. Maar de mobiele 

analystetechniek is minder 

‘gevoelig’ dan de techniek in 

het lab. Oftewel, er moet een 

zekere mate van DNA aanwezig 

zijn (zoals bij bloed, peuken of 

een muts het geval is), wil je 

deze met mobiele technieken 

kunnen waarnemen. Bovendien 

kun je het spoor maar een 

keer analyseren, daarna is het 

niet meer bruikbaar. Over de 

implementatie moet dus goed 

worden nagedacht, zodat we 

risico’s vermijden en kansen 

optimaal benutten.’

DENKEN ALS EEN 
RECHERCHEUR
Anna: ‘Wij weten inmiddels 

welke sporen het meest geschikt 

zijn voor mobiele analyse, 

maar forensisch technisch 

rechercheurs doen ook veel 

op gevoel. Daarom is het 

belangrijk voor ons om te weten 

hoe ze denken. Hoe bepalen 

rechercheurs welke sporen 

ze willen analyseren?’ HvA-

promovendus Madeleine Gruijter 

onderzoekt dit psychologische 

stuk. Madeleine: ‘Rechercheurs 

blijken erg gericht te zijn op 

het vinden van dadersporen. 

Dat klinkt logisch, maar daar 

ligt ook een risico. Bijvoorbeeld 

als het spoor later toch van 

een onschuldig persoon blijkt 

te zijn. Ik breng in kaart welke 

beslissingen genomen worden 

en welke scenario’s rechercheurs 

in gedachten hebben. Heeft het 

moment dat de sporeninformatie 

wordt aangeboden nog invloed 

op het scenario dat ze in 

hun hoofd hebben? En hoe 

belangrijk vinden ze een spoor, 

als er concreet een naam komt 

uit de database? Wordt het dan 

belangrijker? 

RATIONELE EN 
GEVOELSBESLISSINGEN 
METEN
Anna: ‘In New York leggen we 

een case voor aan de forensisch-

technisch rechercheurs van 

de NYPD. De ene helft van de 

groep wordt in hun keuzeproces 

begeleid. We laten ze nadenken 

over mogelijkheden en 

consequenties. De andere helft 

werkt zonder ons ‘beslismodel’. 

Ondertussen stellen we 

vragen. Bijvoorbeeld: wil je die 

bivakmuts analyseren ja/nee?

We bekijken of rechercheurs 

op gevoel al veel goed doen, of 

dat we ze met het beslismodel 

kunnen helpen.‘

RECHERCHEURS VAN 
DE TOEKOMST
Anna: ‘De uitkomsten van 

het onderzoek zijn ook erg 

belangrijk voor de opleiding 

Forensisch Onderzoek, want 

voor rechercheurs komt er 

straks extra werk bij. Een 

mogelijk toekomstperspectief? 

Op de plaats delict kunnen 

rechercheurs het ‘beslismodel’ 

op een iPad invullen. Daar 

rolt dan een bepaalde 

keuzeverantwoording uit.’

Het promotieonderzoek van Anna 

en Madeleine maakt onderdeel 

uit van het onderzoek ‘Beter 

opsporen met het lab op zak’

Lisa: ‘Het is mijn taak om 

studentinformatie en perso-

nele- en fi nanciële informatie 

periodiek en op een overzich-

telijke manier te presenteren 

aan o.a. opleidingsmanagers en 

opleidingscoördinatoren. Tijdens 

het managementoverleg heb ik 

bijvoorbeeld een presentatie 

EVEN VOORSTELLEN: LISA BRUNST 

METEN = WETEN
Lisa Brunst begon bij de HvA ooit als 

student Bedrijfswiskunde. Sinds dit jaar is 

ze als medewerker informatievoorziening 

verantwoordelijk voor het beter inzichtelijk maken 

van managementinformatie bij domein Techniek.

gegeven over de beschikbare 

data rond het studiesucces.’

Lisa categoriseert de informatie 

zodat de betrokkenen in 

een oogopslag conclusies 

kunnen trekken en eventueel 

actie kunnen ondernemen. 

Zo wordt bijvoorbeeld snel 

zichtbaar hoeveel studenten 

qua studiepunten op schema 

liggen. Of welke studenten een 

potentieel uitvalrisico vormen.

Ze bekijkt o.a. ook het 

studiesucces in relatie tot 

de vooropleiding en brengt 

het aantal aanmeldingen 

overzichtelijk in beeld (Heeft 

de student betaald? Heeft de 

student een studiekeuzecheck 

doorlopen?). Ook personele 

informatie, zoals het aantal fte’s 

per opleiding, de functies en 

pensioendata worden in een 

duidelijk overzicht gegoten. 

Zo kan een opleiding zien of 

het wellicht tijd wordt om te 

werven. Die informatie is deels 

al beschikbaar in bijvoorbeeld 

het programma HvA Data, maar 

de bestaande systemen zijn 

niet altijd volledig. Zo wordt er 

bijvoorbeeld veel met externe 

medewerkers gewerkt, die weer 

in een ander systeem worden 

verwerkt. Lisa zorgt voor 

een complete rapportage. 

Op dit moment brengt Lisa 

het m2-gebruik in kaart om 

beter inzicht te krijgen in het 

ruimtegebruik. Daarnaast 

verzorgt ze regelmatig 

rapportages op aanvraag.
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HVA-STUDENTEN 

AVIATIONSTUDENTEN ZIEN GAT IN DE MARKT VOOR 
ELEKTRISCHE LUCHTHAVENTRANSFERS
Deze herfst lanceren Aviationstudenten Alexander van Deudekom en David van der Wel 

hun bedrijf Get-E, een internationaal online reserveringsplatform voor luchthaventransfers 

van deur tot deur. Volgens Alexander en David - die momenteel afstuderen op hun 

onderneming - vormt Get-E hét nog ontbrekende boekingselement binnen het 

wereldwijde zakelijke reisverkeer.

GEGARANDEERDE 
KWALITEIT
Alexander: ‘Reisorganisaties en 

luchtvaartmaatschappijen bieden 

reizigers al vluchten aan inclusief 

hotelovernachting, maar het ver-

voer van en naar de luchthaven 

moet je vaak nog apart regelen. 

Reizigers krijgen bij aankomst 

op een luchthaven bovendien 

vaak te maken met een drukke 

aankomsthal en lange rijen bij 

de taxistandplaats. En meestal 

kun je prijs en kwaliteit slecht 

inschatten. Boek je bij Get-E dan 

wordt de prijs vooraf vastgelegd. 

Je wordt persoonlijk opgehaald 

in de aankomsthal en bent ver-

zekerd van betrouwbaar vervoer. 

Bij vertrek en op de plek van 

bestemming.’

EEN GROEIEND 
NETWERK
Waarom zouden taxibedrijven 

zich aansluiten bij Get-E? Alex-

ander: ‘Ons platform richt zich 

op het aanbieden van ‘de vooraf 

geboekte taxi’ als optie bij het 

boeken van een vlucht en hotel 

in de reiswereld (een markt van 

3 miljard reizigers). De taxibedrij-

ven krijgen zonder investering 

toegang tot een groeiend 

internationaal klantenbestand. 

De zakenreiziger krijgt toegang 

tot een wereldwijd netwerk van 

de allerbeste vervoersbedrijven.’ 

David: ‘Het lijkt eenvoudig 

om deze taxibedrijven bijeen 

te brengen, maar de branche 

is enorm gefragmenteerd. Zo 

verschilt o.a. de prijsstructuur 

per regio en geldt ook vaak een 

andere wetgeving per regio, stad 

of luchthaven. Get-E brengt deze 

verschillende aspecten in één 

reserveringssysteem bijeen.’

DUURZAAM VERVOER 
VIA EEN LOKET
Get-E wil vervoer met elektrische 

taxi’s verder stimuleren. Nu is dat 

helaas nog niet overal moge-

lijk, maar het is een essentieel 

onderdeel van de bedrijfsfilosofie. 

Luchtvaartmaatschappijen en 

reisorganisaties kunnen met het 

reserveringssysteem van GET-E 

‘koppelen’. Dit betekent dat ze 

de boekingsmodule binnen hun 

eigen zakelijke huisstijl kunnen 

aanbieden aan hun klanten. Mak-

kelijk voor de reiziger want die 

kan straks via één loket duurzaam 

vervoer regelen van deur tot deur.

WERELDWIJDE UITROL
De eerste investeringen zijn 

binnen en vanaf de herfst 

van dit jaar kan de eerste 

Europese boeking bij Get-E 

worden geplaatst. Vanuit hun 

zojuist betrokken kantoor 

willen Alexander en David 

hun concept wereldwijd 

uitrollen. Alexander: ‘De 

focus ligt voorlopig op 

luchthaventransfers. Maar stel, 

je koopt voor je verblijf een 

Broadway ticket. Dan is het 

mooi als je vooraf al het vervoer 

naar het theater hebt geregeld. 

‘David. ‘En natuurlijk is het ook 

de bedoeling dat de HvA straks 

buitenlandse reizen boekt via 

onze website’.

Tekst: Lisette Wegener

BLENDED STUDIO

Het is ook mogelijk om de ruimte zelfstandig te gebruiken om een filmpje (screenrecording) op te 

nemen met de aanwezige iMac en microfoon. Daarnaast kan Raymond Astudillo van Eijk van het 

Onderwijslab ook bij de opleiding zelf langskomen met een mobiele studio.

 

Voorbeelden van recente samenwerkingen zijn o.a.: 

• Een stop-motion filmpje voor Logistiek over de werking van een logistieke keten.

• Videotutorials voor een toetsapplicatie voor docenten. 

Mail onderwijslab-dt@hva.nl of r.e.astudillo.van.eijk@hva.nl voor meer informatie of een afspraak.

In de Blended Studio op de vijfde etage van de Leeuwenburg kunnen 

alle medewerkers van domein Techniek begeleiding krijgen bij het maken 

van foto’s en video’s. Hiervoor is professionele foto- en videoapparatuur 

aanwezig.

mailto:onderwijslab-dt@hva.nl
mailto:r.e.astudillo.van.eijk@hva.nl
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Voor het zomerreces 

heeft een externe 

evaluatiecommissie 

alle kenniscentra van 

de HvA bezocht voor 

de accreditatie van de 

onderzoeksprogramma’s 

per domein. 

In juli werden onze onderzoeksprogramma’s 

Urban Technology, Aviation en Forensisch 

Onderzoek bekeken. De programma’s worden 

net als de opleidingen getoetst aan de hand 

van een aantal standaarden. Bij onderzoek 

gaan deze standaarden over ambitie, de 

inrichting van de organisatie, maatschappelijke 

relevantie en kennisontwikkeling. Hiervoor 

zijn lectoren, promovendi, (docent-)

onderzoekers, studenten en verschillende 

domeinvertegenwoordigers geïnterviewd.

Op basis van deze zogenaamde ‘site visit’ 

(en de door de onderzoeksprogramma’s 

geschreven kritische reflectie) heeft het 

onderzoek binnen ons eigen kenniscentrum 

het oordeel ‘GOED’ gekregen op alle 

standaarden. Dit is een uitzonderlijk goede 

prestatie binnen de HvA en ten opzichte 

van de onderzoeksprogramma’s binnen 

andere Hbo-instellingen. Voor ons onderzoek 

betekent deze beoordeling een belangrijke 

bevestiging; we zijn goed bezig.

HVA-STUDENTEN 

VERKENNEN CARRIÈRE  
ALS STRANDJUTTER

Een inventarisatie op 100 

meter strand levert gemiddeld 

400 afvalitems op. Voor de 

gehele Nederlandse kust (340 

km kustlijn) komt dat neer op 

ruim 1,3 miljoen stuks afval. De 

engineeringstudenten analyseren 

het afval en gebruiken dit 

waar mogelijk als grondstof 

voor nieuwe producten. Er is 

één belangrijke voorwaarde: 

de producten moeten weer 

terugkomen op het strand.

‘Grondstofjutter’ Melanie Petit 

dit de la Roche studeerde 

zelf aan de HvA en zocht de 

samenwerking met haar oude 

hogeschool. Tijdens de Meet 

& Match van het Innovatielab 

kwam ze in contact met 

HvA-studenten. Melanie: ‘De 

studenten gaan een halfjaar lang 

twee dagen per week voor ons 

aan de slag. De bedoeling is dat 

ze in januari prototypen kunnen 

opleveren die we ook echt in 

de markt willen zetten. Denk 

bijvoorbeeld aan een strandstoel, 

zonnebril, surfboard of een 

andere nuttige vinding voor een 

van de strandpaviljoens.’  

SAMEN MET 
STRANDWANDELAARS 
De Grondstofjutters werken 

samen met Katwijkse 

ondernemers, de gemeente 

Katwijk en strandwandelaars. 

Als strandbezoeker kun je bij 

de verschillende deelnemende 

strandpaviljoens en campings een 

speciaal ontwikkelde strandjuttas 

ophalen. Daar doe je onderweg 

het afval in dat je tegenkomt. 

Lever de tas vervolgens in bij 

een van de paviljoens en je 

krijgt een gratis kopje koffie/

thee, een taartje of een ijsje. 

Voor kinderen is er een speciale 

kinderjuttas, die ouders nog 

eens de gelegenheid biedt het 

belang van afvalverzameling uit 

te leggen. Plastic is zoals bekend 

Schittert het beroep van strandjutter binnenkort in de top-5 van kansrijke 

beroepen? Als het aan de Grondstofjutters ligt wel. Zij zoeken naar een 

structurele oplossing voor de enorme hoeveelheid afval die aanspoelt bij 

het strand. Vier engineeringstudenten doen een halfjaar onderzoek voor de 

Grondstofjutters.

 
moeilijk uit de zee te verwijderen 

en zeer schadelijk voor zee en 

kustecologie. Bovendien kunnen 

dieren erin verstrikt raken.

HET CIRCULAIRE 
STRAND
De Grondstofjutters is het eerste 

initiatief van Het Circulaire 

Strand dat zich richt op het 

opzetten en/of organiseren 

van projecten die ‘de circulaire 

economie’ als uitgangspunt 

hebben. 

www.grondstofjutters.nl

Bron: de Grondstofjutters

POSITIEVE 

ACCREDITATIE 

VOOR HET 

KENNISCENTRUM 

VAN DOMEIN 

TECHNIEK
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HET MIND CHANGING EVENT
Tijdens het Mind Changing Event in september probeerden 35 HvA-studenten van de minor Startup Your Business 

In Technology (SYBIT) zich een dag in te leven in mensen met een beperking als verlamming, doof- of blindheid. 

Daarnaast werd ook een inloophuis voor dak- en thuislozen bezocht. Het event werd georganiseerd om studenten 

aan het denken te zetten als mens, maar ook als ondernemer.

Docent Marc Barends: ‘In de minor Startup Your Business In Technology staat technisch 

ondernemerschap centraal. Als mens bekijk je de wereld vooral vanuit je eigen perspectief. 

Maar wil je als ondernemer kansen signaleren, dan moet je de wereld juist vanuit verschillende 

perspectieven kunnen bekijken. Daarom mochten de studenten zich een dag verplaatsen in een 

voor hen niet-alledaags perspectief, zoals dat van iemand met een fysieke of psychische beperking. 

Zij denken immers ook meestal in mogelijkheden en niet in beperkingen.’

EEN AANTAL STUDENTEN VERTELLEN:

HULP VAN ANDEREN.
Tim: ‘In een mechanische rolstoel 

moest ik me voortbewegen 

door een druk gedeelte 

van Amsterdam. Onderweg 

kwam ik enorm veel steile 

en schuine stukken tegen. Je 

moet je rolstoel dan continu 

handmatig corrigeren. Dat is 

zwaar. Op een treinstation kocht 

ik een vervoersbewijs en vroeg 

ik de NS-servicemedewerker 

of iemand mij kon helpen 

op het perron. Het werd een 

enorme operatie waarbij vijf 

man mij, via een soort metalen 

loopbrug, de trein in hielpen. 

Dat was goed geregeld, want 

ook bij aankomst stonden de 

NS-medewerkers bij de juiste 

deur te wachten om me eruit te 

helpen. Maar al die aandacht is 

ook wat. Ik kan me voorstellen 

dat je je als rolstoelgebruiker 

graag zelfstandig voort wil 

kunnen bewegen.' Gijs: 

‘Tijdens een fl yeractie werd ik 

overgeslagen, mensen zien je 

niet. Ook tijdens een gesprek 

met meerdere mensen is het 

lastig om betrokken te blijven 

bij het gesprek vanwege het 

hoogteverschil. Je valt er dan 

soms echt buiten.’

BEPERKINGENPAK
Justin: ‘Het beperkingenpak 

zorgde ervoor dat mijn 

armbewegingen beperkt waren, 

zoals dat bij een bejaarde het 

geval kan zijn. Ik kon alleen 

kleine stappen nemen en droeg 

latex handschoenen, waardoor 

mijn handen minder gevoelig 

waren. Ik moest schoenen 

passen in een schoenenwinkel. 

Veters strikken was lastig en 

bukken ook. Alles duurde 

langer.' Daelan: ‘Ik droeg ook 

een aantal onderdelen van zo’n 

pak en kon niet bij mijn gezicht 

om mijn bril te corrigeren. 

Vanzelfsprekende dingen werden 

ineens heel ingewikkeld.’

INLOOPHUIS
Lawrence: ‘Wij bezochten 

een inloophuis voor daklozen, 

thuislozen en drugsverslaafden. 

Je ziet daar mensen met 

verschillende problemen. 

Sommige verhalen zijn echt heel 

sneu.' Sofyan: ‘We spraken een 

dunne man met de bijnaam 

‘botje’. Voordat hij in het 

inloophuis belandde had hij een 

zaak in de hondenbeveiliging. 

Op een dag werd hij wakker 

naast zijn vriendin. Ze leefde niet 

meer. Het huis stond op haar 

naam. Hij moest het huis uit en 

raakte aan de drank. Hij verloor 

zijn werk, zijn honden en zwierf 

Meer studentenverhalen vind je 

op startuptech.nl/nieuws/blogs

15 jaar dakloos rond. Nu wordt 

hij geholpen bij herintegratie.’ 

Lawrence: ‘Zijn verhaal maakte 

wel indruk.’

HEBBEN JULLIE NOG 
ONDERNEMINGS-
KANSEN 
GESIGNALEERD?
Daelan: ‘Misschien een speciale 

tas voor ouderen. Door mijn 

bewegingsbeperking kon ik mijn 

tas moeilijk om doen.' Justin: ‘Of 

een jas die beter meerekt met 

je bewegingen bijvoorbeeld.’ 

Tim: ‘Het opbergen van spullen 

(zonder tas) is in een rolstoel 

ook niet handig. Misschien 

meer handige opbergvakken.’ 

Gijs: ‘En misschien een systeem 

waarmee je ook met een 

mechanische rolstoel al die steile 

en afl opende stukken aankunt, 

zonder dat je in de problemen 

komt.’

INDRUKWEKKENDE 
LEZING
Over het hoogtepunt van de 

dag waren alle studenten het 

unaniem eens: de lezing van 

fysiotherapeut Jeroen Overmars. 

Hij bracht zijn cliënte, de 

meervoudig gehandicapte Mary 

Tuhusula, mee. Jeroen sprak over 

zijn ruime ervaring met mensen 

met verschillende beperkingen 

en Mary deelde haar ervaringen 

met een hoge dwarslaesie en 

doofheid aan de hand van 

een pakkend voorbeeld. In de 

collegezaal kon je een speld 

horen vallen.
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LANGSTUDEERDERS 

Edwin was destijds niet tevreden 

over de kwaliteit van zijn mbo-

opleiding Bouwkunde, maar 

wist niet dat er een commissie 

bestond die zich bezighoudt 

met onderwijskwaliteit en dat 

je daar zelf een bijdrage aan 

kunt leveren. Bij de HvA werd 

hij daarom meteen lid van het 

adviesorgaan dat zich richt 

op het waarborgen van de 

onderwijskwaliteit.

MEEDENKEN EN 
ADVISEREN
Edwin: ‘Ik ben voorzitter van 

de OC. Samen met de andere 

vijf commissieleden (studenten 

én docenten) kijken we o.a. 

vakevaluaties na en keuren we 

de Onderwijs- en Examenregeling 

(OER) goed. We bespreken 

problemen van studenten met de 

opleidingsmanager. Bijvoorbeeld 

als ze een duur boek moeten 

aanschaffen dat eigenlijk niet 

gebruikt wordt. Maar we hebben 

bijvoorbeeld ook voor elkaar 

gekregen dat de studiepunten 

niet meer na vijf jaar vervallen. 

Het OER is daarop aangepast.‘

STUDENT CIVIELE TECHNIEK EDWIN DE JONG 
OC & DMR: EEN SCHAT AAN ERVARINGEN
Vierdejaarsstudent Civiele Techniek Edwin de Jong praat graag mee over zijn opleiding en over het 

onderwijs binnen domein Techniek. Hij zit al drie jaar in de opleidingscommissie (OC) en is sinds twee jaar 

ook lid van de domeinmedezeggenschapsraad (DMR of Domeinraad). 

MEEPRATEN EN  
BESLISSEN
Na een jaar OC-lidmaatschap 

stelde Edwin zich verkiesbaar 

voor de domeinraad. Edwin: 

‘De OC geeft alleen advies. De 

domeinraad heeft als orgaan 

echt zeggenschap. Heeft 

een student een individueel 

probleem, dan moet hij het 

zelf oplossen. Heeft een groep 

studenten een probleem dan 

komen ze bij de OC. Hebben 

opleidingen een gezamenlijk 

probleem dan kunnen ze terecht 

bij de domeinraad.’ Vorig jaar 

keurde de domeinraad het 

taaklastmodel goed (hierin 

staat de tijdsinvestering per 

docenttaak beschreven). 

Hiervoor werd dit bij elke 

opleiding zelf ingevuld, nu is er 

mede dankzij de domeinraad 

een algemene richtlijn. Ze 

genereren daarnaast ook 

aandacht voor de Nationale 

Studenten Enquête door alle 

opleidingen te bezoeken. Bij 

de HvA heeft de domeinraad 

daarnaast ook instemmingsrecht 

op de hoofdlijnen van de 

begroting.

 

MEERWAARDE  
VOOR JE CV
Edwin: ‘Voor de domeinraad 

stellen helaas niet veel mensen 

zich verkiesbaar en ook voor 

de OC’s is niet altijd evenveel 

animo. Tegen die mensen wil 

ik zeggen: het levert je een 

schat aan ervaring op. Je leert 

goed vergaderen, komt met 

veel mensen in contact en leert 

mensen ‘lezen’. Ik zit regelmatig 

samen met de domeinvoorzitter 

en opleidingsmanager en ook 

Huib de Jong deed een ronde 

bij de opleidingscommissies. Je 

mag meepraten over problemen 

en kunt ook daadwerkelijk 

een bijdrage leveren aan de 

oplossing. Je krijgt echt een 

stem. Daarnaast is het een 

toevoeging voor je CV, het zegt 

toch iets over je betrokkenheid 

en inzet.’

Meer informatie over de taken 

van de opleidingscommissies 

en de domeinraad Techniek 

vind je in de A-Z (az.hva.nl/

medewerkers/techniek)

De opleiding Technische 

Bedrijfskunde had een aanzienlijk 

aantal langstudeerders. 

Studenten die een aantal 

tweedejaarsvakken of projecten 

bijvoorbeeld nog niet hadden 

gehaald. Ze schreven zich 

steeds weer in, maar kwamen 

niet meer naar school. En 

ondertussen verdwenen vakken 

en wijzigde ook de eindfase 

van de opleiding, inclusief 

het verwachte eindniveau. 

Opleidingsmanager Jolanda 

van Doesburg vertelt: ‘Het 

belang om deze studenten 

weer te binden aan hun studie 

is groot, want de drempel om 

naar school te komen wordt 

steeds hoger. We benaderen de 

studenten en maken afspraken 

over een individueel studieplan. 

Zo’n plan kan ook inhouden 

dat we studenten adviseren het 

huidige vierde jaar opnieuw te 

doen. Dat is een advies, want 

eenmaal behaalde studiepunten 

blijven staan. De student kiest 

dus zelf of hij/zij op dit plan 

wil ingaan. Maar voor een 

goede concurrentiepositie op 

de arbeidsmarkt heb je wel een 

diploma nodig dat voldoet aan 

de eisen van nu.’

LANGSTUDEREN 
VOORKOMEN
Studievertraging is ook 

voor studenten vervelend 

en kostbaar. Daarom is de 

huidige opleidingsstructuur 

van de opleiding Technische 

Bedrijfskunde ingericht op het 

voorkomen van vertraging. 

Voordat studenten het vierde 

jaar ingaan, moeten ze de 

eerste drie jaar hebben behaald. 

Jolanda: ‘De ‘Summerschool’ 

Een langstudeerder bij domein Techniek is een student die langer dan vijf jaar over zijn/haar 

studie doet. Bij de opleiding Technische Bedrijfskunde staat het terugdringen en voorkomen 

van langstuderen hoog op de agenda. Met behulp van regelmatig persoonlijk contact, 

studieplannen op maat en dwingende doorstroomeisen heeft de opleiding inmiddels  

successen geboekt. Het percentage studenten dat ‘nominaal’ (binnen 5 jaar) afstudeert is 

in de afgelopen jaren omhoog gegaan van 30% naar bijna 70%. 

biedt in het tweede jaar een 

vervroegde tentamenkans voor 

vakken uit de propedeuse. In 

de zomer krijg je dan een week 

extra les. Hiermee kunnen 

studenten een aantal vakken 

inlopen en vertraging in de 

toekomst beperken. Daarnaast 

kunnen studenten tijdens hun 

derde jaar ook vakken van het 

tweede jaar behalen. Dit leidt 

ertoe dat het vierde jaar voor de 

student ook echt het afrondende 

afstudeerjaar is.’
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MAANDAG: 
WORKSHOP EN 
PRESENTATIE 
Tijdens een workshop culturele 

verschillen bij de Leeuwenburg 

wisselden de studenten ideeën 

uit over elkaars cultuur en 

in grandcafé Eerste Klas op 

Amsterdam Centraal Station 

kregen de studenten vervolgens 

een presentatie van Lázlo Vákár, 

consultant bij Movares. Hij 

vertelde over de overkapping aan 

de achterkant van het Centraal 

Station, een constructie van 

freeform glass (gelamineerd 

glas dat koud in de juiste vorm 

gebogen kan worden). Dit is een 

methode die nieuw is voor zowel 

Nederlanders als de Denen. 

Zo’n glazen overkapping zou 

ook over snelwegen gemaakt 

kunnen worden om geluid en 

luchtvervuiling tegen te houden. 

DINSDAG: 
MEGA ASFALT-PROJECT
Dinsdag bezochten de studenten 

het bezoekerscentrum van 

Rijkswaterstaat, waar zij een 

presentatie kregen over de grote 

snelweguitbreiding die tot en 

met 2020 is gepland tussen 

Schiphol, Amsterdam en Almere. 

INTERNATIONAL PROJECT WEEK 

‘LIGHT’

UP IN THE SKY
www.upinthesky.nl is een website met actueel luchtvaartnieuws, 

foto’s en fi lmpjes. De site wordt gemaakt door een team van vijftien 

luchtvaartenthousiastelingen, waaronder een aantal Aviationstudenten. 

De website is de afgelopen twee jaar uitgegroeid tot een serieuze 

nieuwswebsite, met dagelijks veel (unieke) bezoekers.

Een lastige opgave, omdat 

Nederland - in tegenstelling 

tot Denemarken - dichtbevolkt 

is en veel mensen in de 

buurt van deze snelwegen 

wonen. Daarvoor moeten 

kilometerslange geluidsmuren, 

geluidsdempend asfalt en 

tunnels en aquaducten 

worden aangelegd. Aan de 

studenten de opdracht om 

mee te denken over deze 

uitbreiding en manieren om 

dit te compenseren in het 

landschap en de omgeving. 

In de middag bezochten de 

studenten het bedrijf RijnDijk 

Construction, een staalfabriek 

die staalconstructies voor 

industriële projecten maakt en 

levert over de hele wereld.

WOENSDAG: 
SPANBETON 
Op woensdag bezochten 

de studenten Spanbeton, 

het grootste Nederlandse 

bedrijf in voorgespannen 

beton. De betonnen stroken 

van dit bedrijf worden voor 

allerlei constructies gebruikt, 

zoals bruggen en viaducten. 

Hoofd verkoop Kees Quartel 

gaf een presentatie en leidde 

de studenten compleet met 

veiligheidshelmen door de 

fabriek.

GESLAAGDE WEEK
Begeleidend docent William 

van de Bult: ‘Alle Nederlandse 

en Deense studenten verbleven 

in Stayokay Hostel Zeeburg. 

Hierdoor zijn de studenten 

intensief met elkaar omgegaan 

en er is een goede band 

ontstaan. Na het eten ging de 

gezelligheid door tot in de late 

uurtjes. De studenten vonden 

het enorm leerzaam. Voor veel 

studenten was dit een eerste 

ervaring waarbij ze zoveel Engels 

moesten praten en intensief met 

leeftijdsgenoten van een andere 

cultuur optrokken. In elk groepje 

zaten drie Deense studenten 

en drie HvA-studenten, zodat 

ze alles in het Engels moesten 

bespreken en presenteren. 

Een nuttige voorbereiding op 

een bedrijfscultuur waarin veel 

Engels wordt gesproken.’

Tekst: Lisette Wegener

Jaarlijks vindt de International Project Week plaats, drie dagen waarin tweede-

jaarsstudenten Civiele Techniek samenwerken met internationale medestudenten uit 

verschillende landen. Ieder jaar wisselt het gastland. Omdat de HvA en de Technische 

Universiteit uit Denemarken veel studenten hebben, organiseerden zij in oktober nog 

een extra uitwisseling: de International Project Week ‘light’. Hiervoor reisden Deense 

studenten en hun docenten dit keer af naar Amsterdam.

AVIATION


