
“Ik heb interesse in het verbinden
van mensen, en ik vind de link
tussen techniek en maatschappij
interessant”

Science Communication Double Degree

Science Communication

Science Education

Tijdens mijn bachelor en master LST heb ik altijd veel interesse en plezier
gehad in onderwijsactiviteiten. Na oriëntatie kwam ik erachter dat ik met
één jaar extra studeren naast mijn LST master een eerstegraads
bevoegdheid zou kunnen halen voor het vak scheikunde. Op het moment
loop ik met veel plezier drie dagen per week stage op een middelbare
school in Pijnacker en ben ik erg blij dat ik deze keuze gemaakt heb. Naast
het feit dat ik na mijn studie meer flexibiliteit heb in mijn carrière, door
het lesgeven leer ik bovendien veel over mezelf. Een echte aanrader!

Verdere informatie InterSECtion
www.sa-intersection.nl
intersection@tudelft.nl

Een werktuig ontwerpen is leuk, zeker als het een moeilijk
probleem oplost of de mens ergens mee helpt. Mijn ambitie is
dan ook zeker om ooit zo iets te kunnen ontwerpen. Maar als het
bedacht is komt, zeker voor een grote ontwerpen, nog een
belangrijke fase erna. Hoe zorg je ervoor dat jouw ontwerp echt
gerealiseerd wordt?

Bij grote ontwerpen (zoals robots), die ook maatschappelijk grote invloed hebben, zijn vaak veel
stakeholders betrokken. Hoe kan je die overtuigen dat jouw ontwerp echt gerealiseerd moet
worden of jouw ontwerp uiteindelijk in massaproductie genomen moet worden? Dit leer je niet bij
de Master Werktuigbouwkunde, maar gelukkig biedt de TU Delft daarvoor de Master Science
Communication aan. Hier leer ik alle facetten van de fase na het ontwerp tot realisatie in de
maatschappij op een manier waarbij de twee masters nog goed te combineren zijn ook. Harstikke
leuk om het ene college diep in de mechanica met moeilijke formules te duiken en een uur later
bezig te zijn met hoe Coca Cola als bedrijf branding doet. Het kost een jaartje extra, maar na dat jaar
ben ik wel een engineer geworden die kan ontwerpen en daarnaast kennis heeft over hoe het
ontwerp moet worden gerealiseerd in samenwerking met de maatschappij.

Voor meer informatie
Stuur een mailtje via InterSECtion om in
contact met SEC studenten die jou kunnen
helpen en informeren.

Of mail naar de SEC opleiding voor
vakinhoudelijke vragen en om jouw
programma te bespreken met de
studieadviseurs.

Verdere informatie SEC afdeling
M.A.F.M.Jacobs@tudelft.nl
C.J.A.Zeeuw@tudelft.nl
Building 22, Faculty of Applied 
Sciences, Lorentzweg 1

mijn eigen richting bepalen. Het programma biedt veel vrije keuzeruimte. Als LST bachelor
studente heb ik mijn interesse in synthetische biologie opgepakt tijdens het dreamteam
project iGEM, ik heb mijn visie verbreed op duurzaamheid met vakken van Industrial
Ecology en heb kennis gemaakt met ondernemerschap door vakken te volgen bij YES!Delft.
Het mooie is; alle verzamelde ECTs tellen mee voor mijn masterdiploma!

Als Science Communication studente kan ik naast de SC vakken,

Aan het eind van mijn bachelor fase, kwam ik in aanraking met
multidisciplinaire groepsprojecten. Als een studente uit Leiden
stond ik voor de uitdaging om mijn technische denken te
communiceren naar studenten van alfa-achtergrond.
Uitdagingen ontstonden door een andere kijk op de wereld, een
andere manier van denken en het geven van andere invullingen
aan termen. Ik werd gefascineerd door (mis)communicatie!

Science Communication biedt de mogelijkheid jouw eigen unieke richting te 
bepalen en maakt jou een communicatie expert in je eigen interessegebied(en). 
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