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Dagboek van de praeses blok 4  

Bestuur op vakantie  

Van 11 tot 15 Mei was het zevende bestuur der Kybernetes op bestuursreis. 

Tijdens deze korte periode hebben wij ons proberen te ontspannen. Dit is voor 

het grootste gedeelte goed geluk. Tot wij weer op de Haagse aankwamen en 

grote schrik ons beving. Wat in onze afwezigheid heeft plaats gevonden is te 

lezen in het dagboek van opa. 

11-05-2019 

Lief dagboek,  

Vandaag vlogen we op een onmogelijk vroeg tijdstip 

naar Blanes. Het was de eerste keer dat Auke vloog, 

dus zat hij met zwetende handen en knikkende knieën 

naar buiten te staren hopend dat we niet zouden 

neerstorten.  

12-05-2019 

Lief dagboek,  

Zondag, rustdag. We hebben helemaal niets uitgevoerd. (Behalve gegeten, wijn 

gedronken en wat glazen kapot gegooid.) 

 

13-05-2019 

Lief dagboek, 

Vanochtend zaten we al weer vroeg in de 

trein om Barcelona te bezoeken. We maar 

liefst 17 km te voet afgelegd. Hierna ook 

nog sangria’s gaan drinken is dan niet het 

beste idee.  
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14-05-2019 

Lief dagboek,  

Het de laatste dag in Spanje. Morgen ochtend vliegen we weer terug naar het zon 

overgoten Nederland. Maar voor dat gaat gebeuren moet ik je laten zien wat voor 

gekke mensen Spanjaarden zijn. zie de rode pijl, ze kunnen niet eens een balkon 

maken en alle paaltje de goede kant op zetten. 

 Luka was heel trots op de door haar opgeloste Rubik’s kubus 
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Dagboek van de Opa 

 

13-05-2019 

Lief dagboek, 

Het huidige bestuur de Kybernetes is op reis naar Blanes. Ik zag mijn kans schoon en 

bood mijn “hulp” aan. De eerste stappen voor de coup zijn gezet.  

Leve bestuur vijf ! 

P.S.  

De stapelbank komt eraan. 

 

14-05-2019 

Lief dagboek, 

De stapelbankcommissie heeft een aparte wending genomen. In plaats van een 

stapelbak komt er nu een stapelbank-bed hybride. Wie zijn om God te spelen? 

Voor het matras heb ik een antiek matras aangeboden waar mijn voorouders nog 

op hebben “geslapen”. 

P.S. 

Ik mis mijn kacheltje  

15-05-2019 

Lief dagboek,  

Het onmogelijke is werkelijkheid geworden. Na jaren van dromen hebben we 

eindelijk een plek om onze volgende dromen vorm te geven.  

Deze fantasie is vormgegeven door de volgende helden : Matthijs Brand, Jaap 

Elstgeest, Clark Gerritsen, Jelle Kampf, Roel van der Plas, Remco Stam, Robin Suurs 

en natuurlijk door ondergetekende . 

Thijs Weber  
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Figuur 1: De beste grap van het jaar 

 

 

 

 

 

Figuur 2: De onschuld zelve 
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Blok 4 

Wat Datum  

Tentamens 

 

11 tot en met 

14 juni 

Eindejaar-BBQ 19 juni 

Project 

 

17 tot en met 

21 juni 

Herkansingen 

 

24 tot en met 

28 juni 

Studiereis 2 tot en met   

6 juli 

EJW 

 

15 tot en met 

18 augustus 

Activiteitenagenda 
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Aandrijftechniek als uitje  
 
“Meneer, meneer, ga mee naar SEW.” Hmm. SEW… aandrijftechniek 
zegt het internet… niet meteen iets waar mijn alfahartje sneller van gaat 
kloppen. Maar het is in Schiedam (nog net Rotterdam, bleek later), dus 
niet zo ver van mijn huis en het is eigenlijk altijd leuk om een bedrijf te 
bezoeken. Daarbij waardeer ik het erg dat Kybernetes zijn best doet om 
leuke leerzame excursies te organiseren en dat ze docenten van harte 
uitnodigen om mee te gaan, per mail en in de wandelgangen. Uiteinde-
lijk geeft de overredingskracht van Yvette de doorslag en ik meld me in 
de altijd gezellige Spaanse Polder. Olé.  
 
Interactief praatje 
Daar houdt Stijn Weel een goed verhaal, over het bedrijf, de volgende 
industriële revolutie en hoe SEW daarop inspeelt.  Matthijs Dolman vult 
zijn betoog aan, in de instructieruimte en later op tournee door het be-
drijf.  
Stijn maakt er een interactief praatje van, waardoor hij onze aanvanke-
lijk wat schuchtere studenten goed bij zijn verhaal betrekt. Ze stellen 
slimme vragen en maken verstandige opmerkingen. Met een man (m/v) 
of dertig is de opkomst prima.  
 
Recreatieve zone 
Bij de rondgang blijken er achter het bescheiden geveltje enorme be-
drijfshallen te liggen. En dat is kennelijk nog niet genoeg, want SEW 
heeft de buren opgekocht. En meteen afgebroken. “Hier komt een recre-
atieve zone”, zegt Matthijs, met een blik over een verwoest landschap. 
“En het geeft ons de ruimte om uit te breiden.” Het moet wel goed gaan 
met de zaken.  
 
Aangeraakte onderdelen 
Man, ik wist niet dat er zoveel motoren in de wereld waren. Dagelijks 
komt er een zending met artikelen uit Duitsland die opgeslagen worden 
op eilandjes, zoals die genoemd worden, in de immense bedrijfsruimte.  
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Daar worden die geassembleerd tot aandrijfkracht, en dat proces 
wordt steeds verbeterd (Matthijs is technisch bedrijfskundige en 
houdt bij hoe vaak mensen een onderdeel aanraken; als het aantal 
keren omlaag kan, is zijn dag goed).  
Robots helpen zware onderdelen tillen en maken het de mensen 
makkelijker, want het is wel de bedoeling dat werknemers het bedrijf 
niet voortijdig verlaten met hun eigen versleten onderdelen. Karretjes 
halen delen van motoren op. Dat gebeurt nu al, maar het is de 
bedoeling dat dat veel verder wordt uitgebouwd. 
 
Lijnvolgers 
In deel twee van de excursie zien we hoe ver de experimenten 
gevorderd zijn met karretjes die zelf hun bestemming in het leven 
kennen. Dat de vijf AGV’s over lijnen rijden, vinden de deelnemers aan 
het eerstejaarsproject eigenlijk een vorm van smokkelen: te makkelijk. 
Maar de wagentjes doen wat ze moeten doen, dus vooruit maar.  
 
Taaltest  
Van een SEW’er die Theo Koreneef helpt bij zijn veiligheidscolleges 
hoor ik iets waarvan mijn alfahartje wel sneller gaat kloppen: eens in 
de twee jaar moeten alle! medewerkers van het bedrijf slagen voor 
een taaltest. Zo niet, dan dreigt er een pittige cursus. Dus kinderen, 
wie bij SEW wil werken, moet niet alleen weten hoeveel Herz er uit 
een stopcontact komt en hoe je een onderdeel van A naar B laat 
rijden, nee, je moet ook weten hoe je met de taal moet omgaan. 
 
Zeer tevreden verliet ik 
het bedrijf.  
 
 
Dick van Teylingen  
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Goedkoop raketje 
 
Ondanks het beter wordende weer doelen we hier niet op een ijsje. Nee in dit geval 
gaat het om de Falcon heavy van SpaceX. Recentelijk is het ze gelukt om alle 3 de thrus-
ters van de raket laten landen. 
 

Aan boord was een satelliet van 6000kg. De Falcon zorgt hiermee voor verschillende 
doorbraken in de ruimste vaart, hij kan namelijk ladingen van bijna 64.000kg in een 
baan rond de aarde brengen en 3500 kg naar Mars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu is dit voor de commerciële ruime vaart niet eens de grootse doorbraak. De kost-
prijs daarin tegen waarschijnlijk wel, dankzij de landende thrusters scheelt dit aan-
nemelijk. Waar een raket lancering je bij de grootse concurrent ongeveer 350 mil-
joen kost kan je natuurlijk ook je spullen de lucht insturen met SpaceX. In dat geval 
kost de lancering ongeveer 80 miljoen, met deze besparing kan je tenminste ge-
noeg raketjes kopen om je hoofd koel te houden bij lancering.  
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Koken met Robin 

 

Vandaag bij koken met robin hebben we een echt studenten recept. 

We gaan vandaag namelijk overheerlijke sappige quesadillas maken. 

Echt een ideaal gerecht voor als je een paar leftovers heb, lekker 

wil koken, je klaar bent met tosti`s de hele dag of als je goed voor 

je zelf wil zorgen na dat je naar een gekke fissa gaat vanavond 

(deze opties zijn te combineren met elkaar). Vandaag gaat robin 

zelf voor de laatste optie. Dus koken jullie allemaal maar lekker 

mee. 

Om te beginnen heb je nodig Mexicaanse wraps de meer de beter. 

Een aantal tomaten in stukjes gesneden of als je nog over heb to-

maat uit blik. Verder heb je een zakje van je favoriete geraspte 

kaas nodig #meerkaasmeerbeter. En tot slot chili saus. Heb je nog 

restjes van andere dingen liggen voel je vrij om te experimenteren 

en de restjes er ook bij te pakken.  

Als je alles heb pak dan 1 wrap en gooi hier een laagje chili saus 

op. Als er een lekkere laag chili op zit bestrooi het dan met kaas 

en tomaten blokjes. Heb je andere restjes is nu je tijd om ze er 

bij te gooien. Als je dit allemaal heb gedaan gooi dan nog een 

beetje extra kaas er op en een andere wrap als deksel er boven op 

als een soort van sandwich. 

ga je nu stappen met al je vrienden dan kan je het best nu je 

wrap sandwich in de koelkast leggen tot vanavond of morgen och-

tend. Wil je nu meteen eten is dat helemaal mooi. Zet een koeken 

pan op het vuur waar je wrap in past. Leg heb 2 min op de ene 

kant in de pan als je denkt nou hij gaat bijna aanbranden flip 

hem dan om en laat hem net zolang op de andere kant leggen. Is 

de andere kant ook bijna verbrand is hij perfect en klaar om te 

eten. Knal met op een bord pak meer chili saus en snij hem in 4 

stukken. Kater Robin wenst je vast een goede maaltijd toe.  

 

 

ps: om hem te flippen is het het makkelijkste om een bord er bij te gebruiken. 
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Interview met Tuk 
Gerard Tuk geeft de programmeer vakken bij Mechatronica (zoals jullie wel hebben 

gemerkt). 

 

Sinds 2016 is hij er al bij en geeft hij zijn colleges met een hoop humor. Ook de Power-

Point presentatie tips en tricks worden zeer gewaardeerd door de studenten. Naast zijn 

hobby’s schrijven, fotografie, knutselen met beeld en geluid, taal, voetbalwedstrijden 

bekijken en hardlopen is hij ook verantwoordelijk voor de stages in het derde jaar. 

 

 

Hoe zag uw carrière eruit? 

De heer Tuk zat van 1981 tot en met 1987 op het VWO Christelijk Lyceum in Dordrecht 

en koos hij voor het B pakket (dus natuur en scheikunde). Tuk stond gemiddeld net 

geen 8 op zijn diploma. 

 

De vervolg opleiding die Tuk toen deed was technische natuurkunde aan de TU Delft 

zodat je nog wat aan je diploma hebt en natuurkunde was Tuk’s favoriete vak. Daar-

naast snap je de wereld ook als je een beetje natuurkunde studeert. Tijdens zijn studie, 

koos hij voor een “minor” computer techniek. De programmeer taal was Pascal. Dit is 

een soort C. Zijn studie duurde van 1987 tot 1992 en eenmaal afgestudeerd met een 

7,5 na een onderzoek naar signaal bewerking. 

 

Tijdens het schrijven van zijn eindscriptie, kwam hij erachter dat hij erg goed kon schrij-

ven. Na een tussentijdse presentatie (vooruitgang van je afstudeer project) zei een do-

cent: zou het onderwijs iets voor jou zijn? 

 

Na het behalen van zijn diploma ging hij werken. Eerste begon hij bij een bedrijfje waar 

hij (alleen) de software voor een Eye Tracking systeem schreef. Hoe het hem is gelukt, 

weet Tuk nog steeds niet echt. 

 

Daarna ging Tuk via een detacheringsbedrijf onderhoud aan DOS bij de ING gedaan. 

DOS is een besturingssysteem voordat Windows uitkwam. Hierbij heeft Tuk veel ge-

leerd. De geboorte van zijn dochter was aanleiding om te stoppen met werk op deta-

cheringsbasis. 
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Hierna ging Tuk bij Deltares in Delft werken voor 8/9 jaar. Deltares maakte voorname-

lijk software voor de civiele techniek, hierbij ging de software berekenen of iets wel 

sterk genoeg was. Tuk werkte voornamelijk aan de front end van de software (oftewel 

de interface). Helaas waren er geen doorgroei mogelijkheden dus kwam er een loop-

baan oriëntatie gesprek. Hieruit kwam dat Tuk goed kon schrijven en presenteren. Ook 

lag het programmeren hem nog steeds. 

 

In totaal was Tuk dus voor 13 jaar programmeur om in 2005 het onderwijs in te gaan. 

Op het HBO wordt een leraar aangenomen op basis van ervaring en kennis en na een 

cursus van een half jaar, was Tuk leraar geworden bij Inholland bij de opleiding techni-

sche informatica. Toen kwam in het nieuws dat bij Inholland te gemakkelijk diploma’s 

werden uitgereikt aan langstudeerders. Hierdoor kreeg Inholland college een slechte 

naam waardoor de instroom van studenten kleiner werd. Hierdoor werden bepaalde 

opleidingen opgegeven en docenten ontslagen. Daarom ging Tuk bij de Haagse Hoge-

school les geven voor de opleiding HBO ICT in Den Haag. 

 

De opleiding Mechatronica breide uit en had extra leraren nodig. Back in the day bij 

Inholland werkte Tuk en Duivenvoorden samen. Duivenvoorden had toen aan Tuk ge-

vraagd om docent bij Mechatronica te worden. Dit gebeurde (zoals je misschien wel 

verwacht als je een goed geheugen hebt) in 2016. Hiervoor werden de software lessen 

door andere leraren of freelance leraren gegeven. De overstap van Den Haag naar Delft 

was een flinke overstap. In Den Haag is het namelijk een beetje onpersoonlijk. 

 

 

De opleidingscommissie 

Sinds 2016 zit de heer Tuk in de OC (opleidingscommissie). Hij wilt hiermee met studen-

ten in gesprek om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dit werkt ook veel be-

ter omdat dit veel directer is dan een hogeschoolraad. 

 

 

Hoe zit het met uw geschreven boeken? 

De heer Tuk heeft twee boeken geschreven: Zoekt & Gijzelt en Wegen na Rome. Hier-

voor was Tuk negen jaar wijkredacteur voor Protestants Kerkblad Delft. Het boek Zoekt 

& Gijzelt bevat stukken die  meditaties en columns in zitten. Vaak is het vooral spelen 

met taal en logica. Wat gebeurt er als je de Bijbel benadert alsof het Google is? Je zoekt 

en vindt iets… Om het echt te begrijpen moet je het gewoon maar lezen. De inspiratie 

van dit boek kwam vanuit het boek: “De dingen hebben hun geheim” door Arie van den 

Beukel.  
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Zoekt & Gijzelt is meer dan 100 keer verkocht en de mensen die het kochten, waren er 

erg enthousiast over. 

Wegen na Rome gaat over het Nederlands elftal tijdens het Wereld Kampioenschap 

(WK) van 1978 tot en met het Europees Kampioenschap (EK) 1980. In dit boek word de 

overgang van de vette naar de magere jaren van het Nederlands elftal in detail beschre-

ven. Tijdens het maken van dit boek heeft Tuk veel citaten gebruikt (vanuit kranten) en 

alle wedstrijden bekeken. De inspiratie van dit boek kwam vanuit het boek: “Wij waren 

de besten” door Auke Kok. Dit boek door Auke Kok was fantastisch geschreven maakte 

ook duidelijke dat veel verhalen die de ronde doen fabeltjes zijn. Wegen na Rome is nu 

ruim 30 keer verkocht. 

 

 

Wat is uw favoriet vak? 

Error budgeting is bijna filosofisch, C is gewoon leuk maar als Tuk echt moest kiezen, 

dan is het Object georiënteerd Programmeren omdat dat het moeilijkste vak is wat Tuk 

geeft. 

 

 

 

Conclusie 

Het was een leuk interview met de heer Tuk. Je kent de leraren altijd wel van de colle-

ges of de practicum, maar dit is nooit een compleet plaatje. Door de interviews zie je de 

leraren altijd vanuit een ander perspectief. Daarnaast zijn de mysteries over de boeken 

van Tuk ook eindelijk verklaard. 
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Wat er mis ging bij de twee Boeings.  

Iedereen heeft het wel meegekregen of zelfs ondervonden door een geannu-
leerde vlucht, de crash van een 2e boeing van het type 737 MAX 8. Binnen een 
paar dagen stonden ruim 300 toestellen van dit type stil op de grond.   

Hoe dit kwam? Hierover is inmid-
dels meer duidelijkheid, de piloten 
slaagden er niet in om een deel van 
de automatische piloot uit te scha-
kelen. Deze automatische piloot 
was onderdeel van een nieuw sys-
teem, dit systeem was toegevoegd 
na een upgrade in de motoren van 
het toestel. Deze motoren zijn 

Omdat piloten niet goed genoeg op de hoogte waren van dit systeem herken-
den ze niet dat dit systeem in werking was. In beide gevallen hebben de pilo-
ten meermaals geprobeerd dit systeem te overrulen, wat ze werkelijk hadden 
moeten doen is 2 schakelaartjes omhalen. Maar dan is het herkennen van de 

Na de ramp in oktober heeft Boeing een software update aangekondigd die 
het overrulen makkelijker moet maken. Daarnaast gaat het systeem gebruik 
maken van informatie van meer sensoren, of dit voldoende is om de vliegtui-
gen weer de lucht in te krijgen is maar weer de vraag.  
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