
 

 
 
 
 

Programma proefstuderen 
Werktuigbouwkunde 

 
Adres 
G.J. de Jonghweg 4-6 
3015 GG Rotterdam 

 
 

Wat kun je verwachten? 
Tijdens het proefstuderen ervaar je hoe het is om te studeren aan de Hogeschool 
Rotterdam bij de opleiding Werktuigbouwkunde. Om een zo goed mogelijk beeld te 
geven hebben wij het onderstaande programma voor jullie opgesteld. We starten met 
een theorie les en aansluitend ga je een praktijkopdracht uitvoeren, waarin je vanuit een 
ontwerp m.b.v. machines een product gaat maken. Het product dat je gaat maken is een 
hijskraan op schaal met een beperkte hoeveelheid materiaal. De theorie uit de les kan 
worden gebruikt om je ontwerp zo sterk mogelijk te maken. De sterkte van je ontwerp 
zal aan het eind worden getest. 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht. 

 
Meenemen 
Neem pen en papier mee om aantekening te maken. 

 
Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

 
Programma 
08.30 – 09.00 Aanmelden in de centrale hal 
09.00 – 09.15 Introductie/welkomstwoord bij de opleiding 
09.15 – 10.15 College “Inleiding in de Werktuigbouw” 
10.15 – 10.30 Korte rondleiding door het gebouw 
10.30 – 12.15 Praktijk opdracht - Construeren, bouwen en testen van een hijskraan op 
schaal 
12.15 – 12.30 Afsluiting 
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Wat kun je verwachten? 
Tijdens het proefstuderen ervaar je hoe het is om te studeren aan de Hogeschool 
Rotterdam bij de opleiding Werktuigbouwkunde. Om een zo goed mogelijk beeld te 
geven hebben wij het onderstaande programma voor jullie opgesteld. We starten met 
een theorie les en aansluitend ga je een praktijkopdracht uitvoeren, waarin je vanuit een 
ontwerp m.b.v. machines een product gaat maken. Het product dat je gaat maken is een 
hijskraan op schaal met een beperkte hoeveelheid materiaal. De theorie uit de les kan 
worden gebruikt om je ontwerp zo sterk mogelijk te maken. De sterkte van je ontwerp 
zal aan het eind worden getest. 

 
Voorbereidende opdracht 
Voor dit programma geldt geen voorbereidende opdracht. 

 
Meenemen 
Neem pen en papier mee om aantekeningen te maken. 

 
Consumpties 
Tijdens het proefstudeerprogramma krijg je een drankje aangeboden. Extra 
consumpties zijn in de kantine te koop. Let op, met contant geld betalen is niet mogelijk. 

 
Programma 
13.00 – 13.30 Aanmelden in de centrale hal 
13.30 – 13.45 Introductie/welkomstwoord bij de opleiding 
13.45 – 14.45 College “Inleiding in de Werktuigbouw” 
14.45 – 15.00 Korte rondleiding door het gebouw 
15.00 – 16.45 Praktijk opdracht - Construeren, bouwen en testen van een hijskraan op 
schaal 
16.45 – 17.00 Afsluiting 
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