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Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Op vrijdag 22 februari 2019 zal het derde leerjaar de TU Delft bezoeken in het kader van de
profielkeuze. Deelname aan deze dag is een verplicht onderdeel van het profielkeuze traject.
Het doel van deze dag is dat de leerlingen een beter beeld krijgen van Techniek, hetgeen kan
bijdragen aan het maken van een goede profielkeuze.
Hierbij informeren wij u graag over het programma en het verloop deze dag.
Programma:
Het programma is opgezet vanuit de opleidingen Civiele Techniek, Applied Earth Sciences,
Technische bedrijfskunde en Industrieel ontwerpen. De leerlingen krijgen een algemene
voorlichting over het belang van techniek en volgen twee workshops naar keuze. Eén in de
ochtend en één in de middag. De keuzemogelijkheden zijn digitaal opgestuurd en de
leerlingen hebben ondertussen een keuze gemaakt via een link van de heer Hurkmans. Zij
konden kiezen uit 5 combinaties die onderling verschillen. Er wordt geen specifieke
voorkennis vereist, maar de ene combinatie is uiteraard technischer dan de andere.
Het programma voor deze dag is als volgt:
• Vertrek bus vanaf Gymnasium Camphusianum 08.00 uur. Het is fijn als iedereen vóór
die tijd aanwezig is, zodat de bus op tijd op locatie kan zijn.
• Om 9.30 uur starten de presentaties, gevolgd door de ochtendworkshops.
• Van 12.00 tot 13.30 uur lunchpauze en rondleiding over het terrein van de TU.
• Het is overigens de bedoeling dat de leerlingen zelf voor een lunchpakketje zorgen. Er
is geen mogelijkheid tot het kopen van een lunch.
• Om 13.30 uur start de tweede workshop. Om 15:00 uur vertrekt de bus naar school.
• Vermoedelijke aankomst bus school 16.00 uur. Mocht de vertrektijd van de bus
richting wintersport, waaraan een aantal derde klas leerlingen deelneemt, te dicht op
de aankomsttijd zitten, dan zal het programma in Delft ingekort worden, opdat
leerlingen nog eerder terug op school zijn. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u in
de betreffende week een nieuwe aankomsttijd vanuit Delft.
De begeleiders van deze dag zijn mevrouw Dean, mevrouw Vis, meneer Kuilman en
mevrouw Dolman. Wij hopen op een leerzame en gezellige dag.
Met vriendelijke groet,
Mevrouw drs. B Dolman en Mevrouw drs. M.B.A. van Duffelen

