
Beste bètadocent, 
 

Op dinsdag 19 juni 2012 organiseert DvD de laatste bijeenkomst van dit schooljaar, met als 
onderwerp Technisch Ontwerpen. U maakt kennis met Technisch Ontwerpen en de TU Delft, 
docenten bespreken hun ervaringen met Technisch Ontwerpen in de praktijk en we brengen een 
bezoek aan de ontwerpwedstrijd ‘Verticale Fiets’ van de opleiding Werktuigbouwkunde.  
 
Ontwerpen maakt deel uit van het (nieuwe) examenprogramma van de natuurwetenschappen op 
havo en vwo. Ontwerpen kenmerkt zich door een systematische aanpak met daarin naast veel doe-
activiteiten aandacht voor een creatief denkproces, waarin kennis uit de natuurwetenschappelijke 
vakken van belang is. De workshop van Marieke Rinket geeft achtergronden en praktische 
oefeningen in het stimuleren van creativiteit bij leerlingen. 

Programma 

14.30 – 15.00                Ontvangst in TN-gebouw (gebouw 22), zaal A103. Koffie en thee staan voor u 
klaar. 
 
15.00 – 16.00                Bezoek aan de ontwerpwedstrijd Verticale Fiets. Gebouw 34, 3mE. 
 
16.00 – 17.30                Workshop: “Creatief denken” (deel 1) 
                                                Marieke Rinket, Universiteit Twente 

 
17.30 – 18.15                Diner   
 
17:30 – 18:30                U heeft de mogelijkheid om uw eigen Technisch Ontwerp te presenteren, 

demonstreren.     
 
18.30 – 20.00                Workshop: “Creatief denken” (deel 2)                              
 

Wilt u zich zo spoedig mogelijk voor deze bijeenkomst aanmelden door een bericht te sturen naar  
dvd-tnw@tudelft.nl 
 
Eerder hebben wij als datum 12 juni doorgegeven. In verband met de aangepaste datum voor de 
Werktuigbouw ontwerpwedstrijd naar 19 juni, zijn wij ook naar die datum gegaan. 
 
Wij hopen u te zien op 19 juni 2012.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Wim Sonneveld 
DvD 
 
Ter informatie de globale planning voor komend schooljaar. Details hebben we op 19 juni 
beschikbaar.  
 

mailto:dvd-tnw@tudelft.nl


Planning Delft voor Docenten Nascholing 2012 - 2013: 
 
2012 Onderwerp 

Donderdag 12 september NLT en Informatica 

Donderdag 18 oktober Nascholing nieuwe examenonderwerpen: wi, na, sk 

Donderdag 6 december Bètadidactiek en werkvormen: na, NLT, sk 

  

Op 4 nader te bepalen data Cursus Quantumwereld 

  

2013 Onderwerp 

Donderdag 24 januari Informatica, NLT en/of Getting Practical: na, NLT, sk 

Donderdag 7 maart Delft Toppers: na, NLT, sk, wi 

Donderdag 28 maart Wedstrijd beste Technische Ontwerp 2013 

Donderdag 18 april Informatica en nascholing nieuwe examenonderwerpen: 
wi, na, sk 

Dinsdag 18 juni Technisch Ontwerpen: na, NLT, sk 

 
 
 


