Troeven
Wil je meewerken aan de ontwikkeling van
door waterstof aangedreven wagens, aan de
realisatie van kernfusie, de energiebron van
de toekomst, of aan het bouwen van windmolenparken op zee?
Ben je geïnteresseerd in nanotechnologie, in
de verdere ontwikkeling van moderne communicatiemiddelen en informatiedragers?
Wil je meer te weten komen over de elementaire deeltjes waaruit alles opgebouwd is en
boeien de experimenten met de LHCdeeltjesversneller je? Of bekijk je het liever
groots en spreekt lucht- en ruimtevaart je
aan?
Of misschien wil je wel je steentje bijdragen
aan een duurzame samenleving door het
zoeken naar intelligente materialen, polymeren, geneesmiddelen?
Hecht je belang aan een brede algemene ontwikkeling met een stevige basis wiskunde en
talen?
Dan bereidt deze studierichting je heel goed
voor op een masteropleiding in de wetenschappen en dit zowel voor jongens als voor
meisjes!
Een IW-leerling:
- is creatief in wetenschap;
- is inventief;
- is wiskundig onderlegd.
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Toekomstperspectieven
Academische bacheloropleidingen:


industriële wetenschappen,



biowetenschappen,



ingenieurswetenschappen,



wiskunde, natuurkunde, natuurwetenschappen.

Professionele bacheloropleidingen:


technologie,



onderwijs.

Aansluitende masteropleidingen:


biomedische wetenschappen,



medische beeldvorming,



lucht– en ruimtevaarttechnologie,



elektronica - ICT,



architectuur,



bedrijfskunde,



handelswetenschappen.

Inlichtingen en inschrijvingen
Op schooldagen

Industriële
Wetenschappen
niveau 1

van 9 tot 17 uur
op woensdagnamiddag tot 15 uur
In de vakantieperiode
alle werkdagen
van 9 tot 12 uur
van 13 tot 16 uur

op maandag tot 19 uur
op zaterdag van 9 tot 12 uur
Van 7 juli tot en met 10 augustus 2016:
gesloten
Maandag 15 augustus 2016: gesloten

slim in wetenschap
TSO

