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Nieuwsbrief 

SMARTCirculair is de nationale ontwerpwedstrijd waarin multidisciplinaire studententeams strijden 

om het meest CO2-vriendelijke, spraakmakende, vernieuwende en circulaire ontwerp voor een opdracht 

van hun opdrachtgever. Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de uitvoering van de opdracht 

die wij, 16 studenten van verschillende opleidingen van ROC van Twente, kregen van ReintenInfra in 

Borne. Wij houden ons bezig met het ontwerp van een keet in combinatie met het bootcampterrein.  

Tijdens deze Excellence dag 

speelde er ook een challenge, 

de Communicatie Challenge. 

Voor deze challenge moesten 

wij aan verschillende criteria 

voldoen. Een video teampre-

sentatie, een interview met een 

gastspreker, een drietal foto’s 

die een impressie gaven van 

deze dag, een inspirerende quo-

te en een sociale mediabericht 

over wat wij het meest leer-

zaam vonden deze dag. Deze 

criteria hebben wij zo goed uit-

De Excellence Dag 

De Communicatie challenge 

Op 22 januari werd de 

SMARTCirculair Lande-

lijke Excellence Dag ge-

organiseerd. Voor deze 

dag heeft iedereen geko-

zen uit verschillende 

workshops en experi-

menteerlabs. Een aantal 

studenten hadden geko-

zen voor een master-

class van Kim van der 

Leest. Het ging over het 

gebruik van groen in onze 

omgeving door middel 

van planten en wat het 

effect ‘groen’ heeft op 

mensen. Deze dag hebben 

wij veel mogelijkheden 

gezien die wij ook in onze 

bouw kunnen toepassen.  

In dit nummer: 

De Excellence Dag 1 

De Communicatie 
Challenge 

2 

Het projcet 3 
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gevoerd dat wij 1e 

zijn geworden met 

de Communicatie 

Challenge. Met deze 

challenge hebben 

wij een award en 

een drone gewon-

nen. Na deze dag 

zijn wij met zijn al-

len de overwinning 

gaan vieren in het 

café.  



 

ROC van Twente 

Lansinkseweg 28A 

7553AE Hengelo 

Elke week in de nieuwsbrief komen twee studenten 

aan het woord. Deze week zijn dat Fleur Straatman 

en Dominique Klaasen.  

Mijn naam is Fleur Straatman en ik ben nu derdejaars stu-
dent bouwkunde. Ik heb voor bouwkunde gekozen omdat 
ik graag mee wil werken aan projecten waarin er binnen 
een team met verschillende disciplines samen gewerkt 
wordt. Hierdoor kan er een mooi product gemaakt wor-
den, waardoor we een tevreden klant hebben die zich fijn 
voelt in de nieuwe woning. Nadat ik gevraagd ben om 
mee te doen aan dit project heb ik meer informatie verza-
meld. Hierna was ik erg enthousiast en heb ik besloten 
mee te doen. Mijn functie binnen de groep is samen met 
het team bouw een product neerzetten die zo veel moge-
lijk re-used is. 

Mijn naam is Dominique Klaasen en ik ben een tweede-
jaars student van de opleiding interieuradviseur. Ik heb 
deze opleiding gekozen omdat ik altijd al bezig was met 
het inrichten van kleine hoekjes en grote slaapkamers. Ik 
neem deel aan dit project omdat het een grote uitdaging is 
en ik veel van dit project kan leren. Samen met de andere 
studenten van de opleiding interieuradviseur en de meu-
belmaker helpen wij met ideeën voor de inrichting van het 
nieuwe gebouw van ReintenInfra. 

 

 

 

https://www.smartcirculair.com/  

We zijn nu negen weken bezig met 

dit project. Zo hebben we onze keet 

van binnen mooi geschilderd. Heb-

ben wij ons ontwerp voor het vrij-

dagmiddaghok af. Zijn we een plan 

voor een bootcampterrein aan het 

ontwerpen. Wordt er door infra ge-

keken naar de terreinmogelijkheden. 

Hebben we meegedaan aan de Com-

municatie Challenge op de Excelle-

nece dag. En, zijn er vorige week 

drie studenten met Maurice Beijk 

naar Dynteq op de Techbase Twen-

te geweest.  

Onze studenten: Fleur en 
Dominique Stand van zaken 

Wilt u deze nieuwsbrief ook in uw postvak? Stuur 

dan een mailtje naar: sc.smart2050@gmail.com 
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