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Inleiding 

 

De opleiding Human Technology verbindt drie richtingen: Productontwikkeling, ICT en technische 

processen. 

Het onderwijs is projectmatig. De onderwerpen komen uit de actualiteit of van het bedrijfsleven.  

Binnen de projecten is Design Thinking de werkwijze en worden technieken als brainstorming en 

mindmapping gebruikt. Vervolgens ontwikkelt de student concepten, deelt ideeën met anderen, 

verwerkt de feedback en maakt visualisaties en/of een prototype via 3D-printers, lasercutters en 

verschillende digitale programma's zoals Sketch Up, Solid-Works, Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator en Adobe Indesign. Ook ben je vaak bezig met traditionele technieken als schetsen, 

houtbewerking en foamsnijden. Een voorbeeld van een maakproject met een link met ICT is het 

werken met een Arduino (microcontroller) die bijvoorbeeld motortjes aanstuurt.  

De afdeling vindt hierbij duurzaamheid erg belangrijk en geeft de studenten dan ook allerhande 

opdrachten die ermee te maken hebben. Bij voorkeur laten ze de afstudeeropdrachten ook 

plaatsvinden in het licht van duurzame ontwikkeling.  

Ze hebben opdrachten geven als het maken van escapeboxen over duurzaamheid, het ontwerpen 

van SDG eyecatchers, het ontwerpen van creatieve afvalbakken, het maken van solar eyecatchers op 

of om onze gebouwen, het ontwerpen en maken van een faunatoren met sensoren in de 

nestgelegenheden, het 3D maken van een woonwijk die van het gas af gaat, het 3D maken van onze 

schoolgebouwen zodat we daarin alles kunnen aangeven wat duurzaam is etc. 

Docent Jochem Jonkers is daarom ook genomineerd als duurzaamste docent 2021.   

Duurzame opdrachten 

 

1. Escapebox m.b.t. duurzaamheid 

Afgelopen jaar hebben alle eerstejaars studenten de opdracht gekregen een escape-box te maken 

die te openen en op te lossen is door achter antwoorden te komen op vraagstukken m.b.t. 

duurzaamheid.  
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2. SDG-eyecatchers 

Alle examenkandidaten hebben de opdracht gekregen een SDG-eyecatcher te ontwerpen zodat de 

SDG’s meer aandacht krijgen op school. Daarbij moesten ze ook onderzoek doen naar hoe goed de 

SDG’s op school bekend zijn en hoe de SDG’s wereldwijd worden gepromoot.  
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https://www.facebook.com/DuurzaamheidKWIC/photos/pcb.1366892483676374/1366892190343070/?__cft__%5b0%5d=AZWtl1FiMvQikN4zmy8gsM--d_NikOnsJ_iaW9Alw6DGSrvtzYJCkPZ3oTiCB7TEHeYQh5lQvW9qT4iF4i5j1zOsfsud8-gvJ7cDw8WXPXKh1Cqb8OfkYNW5UdGou3pNwzqhEx2GisxFbdNWCG9nnmoJiWstFuh6wQ3tJUhxFW52Q4JBAzAn3-reVbAjeJwsQtE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/DuurzaamheidKWIC/photos/pcb.1366892483676374/1366892130343076/?__cft__%5b0%5d=AZWtl1FiMvQikN4zmy8gsM--d_NikOnsJ_iaW9Alw6DGSrvtzYJCkPZ3oTiCB7TEHeYQh5lQvW9qT4iF4i5j1zOsfsud8-gvJ7cDw8WXPXKh1Cqb8OfkYNW5UdGou3pNwzqhEx2GisxFbdNWCG9nnmoJiWstFuh6wQ3tJUhxFW52Q4JBAzAn3-reVbAjeJwsQtE&__tn__=*bH-R
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3. Creatieve afvalbakken 

Alle herexamenkandidaten kregen de opdracht creatieve afvalbakken te ontwerpen zodat afval op 

school beter ingezameld kan worden. Dat was tevens de opdracht voor het examen van vorig jaar.  

Daarbij moesten ze onderzoek doen naar hoe studenten met afval omgaan en naar wat studenten 

aanspreekt in zake het design van nieuwe afvalbakken.  

https://www.facebook.com/DuurzaamheidKWIC/photos/pcb.1366892483676374/1366892133676409/?__cft__%5b0%5d=AZWtl1FiMvQikN4zmy8gsM--d_NikOnsJ_iaW9Alw6DGSrvtzYJCkPZ3oTiCB7TEHeYQh5lQvW9qT4iF4i5j1zOsfsud8-gvJ7cDw8WXPXKh1Cqb8OfkYNW5UdGou3pNwzqhEx2GisxFbdNWCG9nnmoJiWstFuh6wQ3tJUhxFW52Q4JBAzAn3-reVbAjeJwsQtE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/DuurzaamheidKWIC/photos/pcb.1366892483676374/1366892137009742/?__cft__%5b0%5d=AZWtl1FiMvQikN4zmy8gsM--d_NikOnsJ_iaW9Alw6DGSrvtzYJCkPZ3oTiCB7TEHeYQh5lQvW9qT4iF4i5j1zOsfsud8-gvJ7cDw8WXPXKh1Cqb8OfkYNW5UdGou3pNwzqhEx2GisxFbdNWCG9nnmoJiWstFuh6wQ3tJUhxFW52Q4JBAzAn3-reVbAjeJwsQtE&__tn__=*bH-R
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4. Solar eyecatcher 

In dat jaar kregen de herexamenkandidaten de opdracht om een eye-catcher te ontwerpen op 

zonne-energie. 
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Verschillende studenten hebben stage gelopen in ons Green office bij de coördinator duurzaamheid.  

5. Faunatoren, wijk 3D,  zoutopslag 

Ze hebben een faunatoren gebouwd, hebben een wijk die van het gas af gaat 3D gemaakt en hebben 

onderzoek gedaan naar opslag van energie in opslagtanks met zout. Ook hebben ze deelgenomen 

aan de ciruclar economy challenge van het groene brein.  
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6. Circular economy challenge 

Daarin hebben ze een Circulair Materialen Ecosysteem met een filmpje gevisualiseerd en hebben het 

concept uitgewerkt.  

Ofwel. De afdeling zoekt naar aansprekende opdrachten om studenten wegwijs te maken op het 

vakgebied en op het gebied van duurzaamheid. De docent Jochem Jonkers is voorgedagen als 

duurzaamste docent.   

 

 

 

 

https://youtu.be/Tlmz-S5cI58?fbclid=IwAR2RCxX8idU5e5e8M71tk1bmi6BFRkwvLXintNGOnPZTgfZ8GR4aODv_Msk
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Afdeling BAM             

Opleiding Human technology            

        

 Vak E D C B A  

 burgerschap            

 beroepsgerichte vakken            
             

             
 Nederlands  ?          

 Engels   ?          

              

              

 keuzedeel duurzaamheid Ja          

        

        

A 
Ja, duurzaam denken en doen is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel  
van onze opleidingen en is goed vastgelegd (bewijs toevoegen)  

B 
Ja, maar dat is vooral nog op project-/opleidingsbasis en nog niet  
integraal verweven in de opleidingen / en wel vastgelegd (bewijs toevoegen) 

C 
Ja, maar dat is nog vooral op ad hoc basis afhankelijk van individuele initiatieven  
en niet vastgelegd in documenten (bewijs toevoegen) 

D 
Nee, maar we vinden het wel belangrijk en willen er mee starten  
(bewijs/ beleids- of visiedocument toevoegen) 

E Nee        
 

 


