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Engineering



Ontwerpen & onderzoeken
Met het vak engineering gaan onderbouw leerlingen 
van het gymnasium, atheneum en havo aan de slag 
met uitdagende lesstof en opdrachten. De disciplines 
techniek, informatiekunde, science en onderzoeks
vaardigheden hebben veel raakvlakken, ook in  
de dagelijkse praktijk. Met engineering valt het 
allemaal samen. 

Aan de slag
Leerlingen gaan samen met klasgenoten twee tot  
drie uur per week (af hankelijk van de periode en het 
niveau) aan de slag met onderzoek en (technisch) 
ontwerpen waarbij de wisselwerking tussen theorie en 
experiment centraal staat. Zij ontwikkelen vaardig
heden als samenwerken, analytisch en probleem
oplossend vermogen, bedenken, ontwerpen en 
uitvoeren van eenvoudig onderzoek en het rapporteren 
of presenteren daarvan. Vaardigheden die de komende 
jaren ook goed van pas komen!

Techniek + informatiekunde + science + onderzoeksvaardigheden
=

Engineering

Moeilijk?
Met engineering ga je als wetenschapper, uitvinder en 

technicus aan de slag! Je brengt de lesstof in de praktijk 

met uitdagende opdrachten. Moeilijk? Nee hoor. Het is 

juist uitdagend en zet je aan tot logisch en probleem 

oplossend nadenken. Super interessant, want de 

oplossingen die je bedenkt, ga je ook zelf maken! 

Engineering is heel divers, je leert veel verschillende 

technische toepassingen en ontwikke lingen. Heel handig! 

Wist je dat beroemde wetenschappers ook heel eenvoudige 

uitvindingen hebben gedaan? Zoals het kattenluikje van 

Isaac Newton. Zijn theorie over de wet van de zwaarte

kracht uit 1687 was dan natuurlijk wel iets ingewikkelder. 

En wat dacht je van Leonardo Da Vinci? Hij was architect, 

uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, 

scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver, schilder 

en componist. Hij was een creatief denker én technisch 

ontwerper. Dat zie je terug in engineering!

Voorbereiding op de bovenbouw
Met engineering word je nog beter voorbereid op de 

bètavakken in de bovenbouw. Je gaat dan met 

vakken als natuurkunde, scheikunde en biologie 

de diepte in. In de bovenbouw volg je aantrekkelijk 

bètaonderwijs met onder meer:

 workshops van bedrijven (zo zie je hoe het er écht 

aan toegaat in de praktijk);

  gastsprekers van universiteiten en bedrijven;

  deelname aan olympiades;

  masterclasses aan technische universiteiten;

  roadshows van universiteiten. 

Engineering
"Als je doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd kreeg."

Albert Einstein

Stel je voor...
...misschien word jij wel de nieuwe Einstein!  

Zijn achternaam is inmiddels synoniem  

voor het begrip ‘intelligentie’. 
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