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• Gewenst profiel: Natuurkunde en Techniek
• Aantal leerlingen en niveau: 10-15 leerlingen,
4 HAVO/4-5 VWO
• Aansluiting op onderwerpen/lesstof/modules: Microbit,
Arduino, programmeren, elektronica.
• Toekomstige beroepen: Industrieel ontwerper, hardware
engineer, software engineer, project manager, tester, machine
operator, productie medewerker.
• Contactgegevens voor de Collegetour:
Floral van Golen: fa.van.golen@tabor.nl, 06-41043459

WAAR ZIJN WE TE GAST?
Protonic Holland ontwikkelt en
produceert elektronica voor diverse
machines en apparaten in de
Agrarische, Medische en Industriële
branche. Op de locatie in Zwaag zie
je hoe elektronica wordt ontwikkeld,
maar ook hoe het vanaf de start tot
het eind wordt geproduceerd. Het hele
proces van ontwerpen en het maken
van een PCB (Printed Circuit Board;
printplaat) wordt gevolgd. Op de
afdeling Research wordt bedacht hoe
het apparaat eruit moet gaan zien en
hoe het zou moeten gaan functioneren.
Er wordt vervolgens op de computer
een lay-out gemaakt van de PCB: hier
wordt bedacht waar de verschillende
elektrische componenten op de PCB
moeten komen en hoe ze verbonden
moeten worden. Nu deze plannen
klaar zijn kan de PCB gebouwd
worden. Het grootste deel wordt
volautomatisch gedaan door robots.
Controle van de PCB wordt
uitgevoerd door x-ray.

Uiteindelijk wordt de PCB
samen met andere elektronische
onderdelen, opgebouwd worden en
samengevoegd tot een geheel.

WAT GAAN WE DOEN?
Tijdens deze Collegetour volgt er
na een korte lezing over het bedrijf
een rondleiding door het bedrijf. Bij
de rondleiding kan worden getoond
hoe de verschillende stappen van
research, op de computer bedenken
en assemblage van de PCB tot stand
komt. Om werkelijk een idee te krijgen
wat het bedrijf Protonic doet, is door
zelf iets in elkaar te solderen wat
vervolgens ook echt werkt. Daarom
sluiten we af met een workshop
solderen van een werkende PCB.

NUTTIGE LINKS
https://www.protonic.nl

PROGRAMMA
Tijd: 15:00 – 17:00
• Introductie / Lezing
• Rondleiding door het bedrijf
• Workshop Solderen

WAT ZIJN DE COLLEGETOURS?
Bij de Collegetours ga je op bezoek bij een bedrijf,
samen met leerlingen van jouw school en andere scholen
in de regio. Daar maak je kennis met de medewerkers van
het bedrijf en hun werkzaamheden. Zo verdiep je je kennis,
en doe je inspiratie op voor je studie- en beroepsoriëntatie.

WAT KAN JE VERWACHTEN?
• Een speciaal voor leerlingen samengesteld programma bij het bedrijf.
• Jouw school informeert je over de praktische zaken, zoals het vervoer van en
naar het bedrijf.

WAAR KAN JE JE AANMELDEN?
Neem contact op met de docent van jouw school:
• Martinuscollege: Bert Haalboom
• Oscar Romero: Floral van Golen en Kitty Neefjes
• Regius College: Armando Swart
• RSG Wiringherlant: Christiaan Vriend

OVER BÈTAPARTNERS
In het netwerk Bètapartners werken de UvA, VU, ruim 45 VO-scholen, bedrijven
en maatschappelijke instellingen samen aan de kwaliteit en actualiteit van het
bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland. Ga voor meer
informatie over Bètapartners, lidmaatschap en ons actuele aanbod naar onze website.
www.betapartners.nl
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