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Met in deze nieuwsbrief:
- Wat is het GEBC?
- Excursie naar het EMMTEC terrein in Emmen
- Wat zoekt een student in een stage?
- Symposium: Save the date

Wat is het GEBC?

Het GEBC is een centrum waarbij de studenten en 
onderzoekers van de Faculty of Science and
Engineering (FSE) in contact worden gebracht met het 
bedrijfsleven en vice versa. Dit wordt gedaan door 
bijvoorbeeld het organiseren van excursies en 
gastlessen, maar ook het matchen van studenten en 
bedrijven bij onderzoeksstages en 
afstudeeropdrachten. 
FSE biedt 13 verschillende bacheloropleidingen en 27 
verschillende masteropleidingen aan ongeveer 6000 
studenten.

Wat zoekt een student in een stage?
In het voorjaar van dit jaar heeft het GEBC een klein 
onderzoek uitgevoerd onder de studenten van FSE om te 
zien wat een student zoekt als deze toe is aan een stage 
of ander project bij een externe partij. Uiteraard zijn de 
voorwaarden van de opleiding zelf bij een dergelijk 
project de eerste richtlijnen waar een project aan moet 
voldoen. De studenten konden kiezen uit 15 aspecten die 
mogelijk belangrijk zijn en de top 5 van meest belangrijke 
aspecten is de volgende:
1.  Het onderwerp van het project sluit aan bij de 
persoonlijke voorkeuren van de student.
2. De locatie van het bedrijf of onderzoeksinstituut is 
makkelijk bereikbaar via openbaar vervoer of fiets.
3. Het project is uitdagend.
4. Betaalbare huisvesting is beschikbaar dicht bij het 
bedrijf of onderzoeksinstituut.
5. Mogelijkheid tot het krijgen van een baan bij het 
bedrijf of onderzoeksinstituut na afstuderen.
Als minst belangrijk werd de grootte van het bedrijf of 
onderzoeksinstituut gezien en of de externe partij in het 
buitenland gesitueerd is.
Bij een open vraag welke aspecten er nog meer belangrijk 
zijn bij het vinden van een project bij een externe partij 
kwamen de volgende aspecten naar voren:
- Contact met de externe begeleider, deze moet kennis 

van zaken hebben en regelmatig beschikbaar zijn
- Prettige collega’s
- Juiste werkomgeving
Mocht u het hele onderzoek wilt lezen, stuur dan een 
mail naar GEBC@rug.nl, dan sturen wij u dit toe. 

Meer weten?
Kan het GEBC wellicht ook iets voor u betekenen? Neem 
dan contact met ons op voor een afspraak:
GEBC@rug.nl
050 36 37396 (secretariaat)
www.rug.nl/engineering

Save the date: Symposium 28 januari 
2020
Na het succes van vorig jaar, 
zal het GEBC ook dit jaar weer
een symposium organiseren in 
samenwerking met de onder-
zoekers van het Groningen
Engineering Center. We zijn op 

dit moment druk aan het brainstormen over de sprekers, 
maar er zullen in ieder geval parallelle sessies komen en 
posterpresentaties. Schrijf de datum alvast in uw agenda: 
28 januari 2020.

Het GEBC wordt mede mogelijk gemaakt door:

Excursie naar 
het EMMTEC 
terrein in 
Emmen 

Op 7 juni zijn 120 studenten scheikunde en chemische 
technologie op bezoek geweest bij 7 verschillende 
bedrijven op het EMMTEC terrein in Emmen: Cumapol, 
Senbis, Innofil3D, DSM, Teijin Aramid, Morssinkhof
Plastics en EMMTEC services. Iedere student bezocht 2 
verschillende bedrijven en de bedrijven kregen een of 
twee groepen van ongeveer 20 studenten op bezoek. De 
studenten bezochten Emmen in aanvulling op het vak 
“Science, Ethics, Technology and Society” en zij kregen 
van de diverse bedrijven rondleidingen en presentaties 
over ethische kwesties en duurzaamheidsvraagstukken 
uit de dagelijkse praktijk. Tijdens de lunch waren de 
bedrijven beschikbaar om één-op-één vragen van 
studenten te beantwoorden over stages en 
afstudeeropdrachten. De studenten gebruiken de 
verkregen input tijdens de rondleidingen voor hun 
eindwerkstuk van het vak.

https://www.rug.nl/fse/
https://www.rug.nl/bachelors/faculty-of-science-and-engineering
https://www.rug.nl/masters/faculty-of-science-and-engineering
mailto:GEBC@rug.nl
mailto:GEBC@rug.nl
http://www.rug.nl/engineering
https://www.rug.nl/fse/engineering/research-gec/
https://www.rug.nl/fse/engineering/research-gec/

