
Minor biopolymeren in Avans Breda 
@ 1 sept 2015 tm 31 jan 2016
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http://aartvddool.com/bio/biopolymeren/

a.vandendool@avans.nl
BB Minor Biopolymeren 2015-2016 – self
enrolement. OOK deze presentatie vind je daar

Inschrijven minor verplicht voor 1 juni 2015

http://aartvddool.com/bio/biopolymeren/
mailto:a.vandendool@avans.nl


Stel je oriënteert je op een minor 
buiten chemische technologie

• Dat kan! Fijn als je het ook wilt motiveren

• Opties zijn;

1.Binnen Avans een 30 EC verbredende minor volgen 

2.Via Kies op maat een andere minor of extra stage 
volgen voor 30 EC buiten Avans

3.Via bijvoorbeeld de TUE/TUD of WUR een 30 EC 
instroom minor >> 3jr master diploma.

• Vereist = Wel die punten scoren
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Biopolymeer projecten >>> 
Waar mikken wij op per 1 september

2 studenten WtB

12 studenten CT

14 studenten Chemie

X studenten AMUX / CMD

X studenten St Joost / Design

X Studenten ABC / TBK / ID / IO

--------------------------+

30 studenten totaal = 8 projecten

7 docentbegeleiders

Multidisciplinair team (afh opdracht)

SIA RAAK Pro biopolymeren programma 
met WUR en Fontys
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MBiopol

• Grondstoffen; PLA en scPLA inkoop en eigen 
productie

• Blends L/D-lactide in relatie tot 

• Biofoam

• Spuitgietproducten
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2015> 3D filament voor 3D printers 
= interessante en snelle 
ontwikkeling samen met oa Synbra
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MBiopol

• PLA = bros / thermische stabiliteit (-) 

• Blends van Bio met Petro

• Verduurzamen

• Compounderen

• High performance materials

http://www.biobasedproducts.wur.nl/NL/
http://www.biobasedproducts.wur.nl/NL/
http://www.fbr.wur.nl/NL/
http://www.fbr.wur.nl/NL/


MBiopol
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Investments Compounding 56 k€,

Recycling 35 k€ 2012
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Ondernemerschap
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Minor Biopolymeren; 
Project, Vakken, Studiepunten 

Minor Biopolymeren 2014-15

Onderwerp Studiepunten

Onderwijs Eenheden        Biopolymeren 30

Project Biopolymeren (4.1 en 4.2) 18

Training Biocomposieten (4.1) 2

Cursus Downstream processing (4.2) 2

Training Analyse/metingen in Biopolymeren (4.1) 3

Cursus Biopolymeertechnologie (4.1) 3

Vrije studieruimte (4.2) 2
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Afronding van de minor

• Minor markt  met  beoordeling  van

–Poster iswm bedrijf

–Pitch van de poster = formele presentatie

–Film over het werk + succes + bedrijf

• Excursie naar Wageningen – applicatie 
centrum Biopolymeren - Onderzoeksgroep 
Biobased

• Bezoek kunststoffenbeurs op 26/27 september

• FLIP camera’s  + multimedia presentatie 
Camtasia Studio 7.1
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Uitnodiging slotmanifestatie
Minor Biopolymeren 
Vr 23 Januari 2015  
Avans Hogeschool

Chemie & ABC & Bestuurskunde & Technologiestudenten 
presenteren op een postermarkt  in de Biobased (BILK) hal  

Lovensdijkstraat 61, de afronding van 7 biopolymeerprojecten met 
het bedrijfsleven.

Programma
11:00 Studenten Opbouwen vd Projectpitch presentatie
12:30  Ontvangst  met koffie-thee; LD 61 – Biobased BILK
12:50  Opening Biopolymerenmarkt
13:00  Biopolymeren markt met poster- en productpresentaties &  

beoordeling door de docenten (parallelsessies)
16:00  Groepsfoto’s
16:10  Inpakken +  Beoordeling docenten.
16:30 Uitreiking 1e prijs voor de beste pitch-presentatie

23 januari 2015  - Avans Hogeschool, 
Lovensdijkstraat 61, Biobased

13.00 - 17.00 uur
Contactpersonen; 

Jack van Schijndel, Koen van Beurden & Aart van den Dool



Winnaars 2015
Re-Amber  - ondernemerschap project
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Onze ambitie bij ATGM

• Toegepast & praktisch

• Zichtbaarheid = gezicht

• Doen = leren

• Talentontwikkeling en leiderschap

• Studenten uit verschillende studierichtingen

Technologie Thema’s 2020

Duurzame productontwikkeling
Duurzame procesvoering
Bioraffinage
Biopolymeren – BiobasedTeCH
Ondernemerschap



Chemie; Waarom is de chemische 
kennis in de minor Biopol belangrijk?

• Omdat technologen daar geen / minder kennis hebben

• Meten = Weten >> Analyse essentieel is in project resultaat

• Bio-pol projecten vragen zijn meestal;

–Vocht en water gehalte

–Stof en product eigenschappen (sterkte, slagvastheid)

–Biopolymeerproducten zijn meestal ingewikkelde 

product formuleringen

–Nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid in metingen

–Compostering en afbraak van het product

–Recycling – hergebruik

–Hoe ziet het materiaal eruit op microschaal
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Zetmeel Schuim



Wat kun je als chemicus ervaren?

• Kennismaken en werken voor een bedrijf

• Samenwerken in een MDP team

• Leren van de vakgebieden werktuigbouw, technologie en 
productontwikkeling = zelf de machines bedienen en produceren

• Spuitgieten en folie productie als praktijkproef en evt projectopdracht

• Naast verslag en presentatie; maken van een Video / Blog / 
Multimediapresentatie als vereist product

• Duurzaamheid oplossingen = jou betekenis

• Nieuwe ervaring

• Jouw inbreng telt = waarde

• Je CV + start loopbaan
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Wat vind het bedrijfsleven van de  
minor Biopolymeren

• Enthousiasme om door te gaan zowel technologisch 
als commercieel belang

• Bedrijven werken ook onderling samen door onze 
minor en onderzoek (Jack van Schijndel) in het 
lectoraat Biobased Products (Dorien Derksen)

• Er zijn vacatures en er zijn 4e jaars studenten die 
nu werk hebben in Biopolymeren

• De ontwikkelingen gaan hard

• We gaan zelfs zonnecellen maken van Biopolymeren
– samen met de TUE – Marjo Stevens

• We gaan door met ondernemerschap in accessoires 
en in Duurzaam 3D filament productie

22



Als je jullie projectproducten wilt 
zien > Vitrine kast ATGM LD 63

• En ook enige producten en onderzoek bij BILK lab – kom 
langs en oriënteer je.
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