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Stage lopen bij I-EM Delft, betekent meer dan
meewerken aan de energietransitie.

Beste,

I-EM Delft heeft haar deuren dit schooljaar weer mogen openen naar een grote groep
studenten voor hun stageperiode. Stage lopen bij I-EM Delft betekent teamwork; verdeeld
over meerdere projecten samenwerken aan innovatieve opdrachten binnen de
energietransitie. Daarom zijn zij door I-EM Delft geselecteerd vanuit diverse opleidingen en
onderwijsinstellingen, zoals Haagse Hogeschool (HHS), ROC Mondriaan, MBO Rijnland,
ROC Midden Nederland, Technisch Centrum Rotterdam (TCR) en ROC Eindhoven.

Nigel en Leon (ICT), Jacqueline (Automotive), Gijs, Sebastiaan, Abubakker, Martijn
(Mechatronica) en Sebas (Elektronica), gaan werken aan projectdelen van de Energiebox,
H2 Heating, H2o&dbus en een Nedstack H2 systeem
Om de machines, gereedschappen en 3D printers te leren kennen, moesten zij beginnen
met het maken van een eigen ‘totum’. Stage lopen betekent werkzaam zijn in een bedrijf
en dus hanteert I-EM Delft duidelijke regels en afspraken. Hierover kregen zij een
uitgebreide voorlichting, waar het accent lag op veiligheid en lerend werken. Voor de
projecten wordt een planning gemaakt met de scrum methode, dus elke dag zal beginnen
met het doornemen van de ‘sprint’ en de activiteiten voor die dag. In de projecten krijgen
zij te maken met allerhande componenten en vraagstukken; de Raspberry Pi, aansluiten
en uitlezen van sensoren, de Canbus, ontvangen/ opslaan en verwerken van data op een
server, installeren en aansluiten van componenten (zoals b.v. accu’s, transformatoren,
brandstofcel, warmtepomp)

Innovatiecentrum Energie & Mobiliteit Delft (I- EM Delft) is een regionale campus voor de
Energietransitie binnen de Metropool Regio Den Haag Rotterdam (MRDH) en werkt samen
met educatiecentra, campussen, overheid en bedrijfsleven aan het versterken van kennis-,
opleidingen- en bewustwording van de Energietransitie.
Voor meer informatie nodigen we je dan ook uit om contact op te nemen.
Tel: 06-11199668
E-mail: info@i-emdelft.nl
Bezoekadres: Schieweg 15 N2 Delft
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