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Excursie naar Burton Car Company

Volante Rally 2011

Op 22 maart bezocht een twintigtal leden Burton in Zutphen. We kregen een
rondleiding en er werd gediscussieerd met Iwan Göbel. Een uitgebreid verslag is te
v inden op de site
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JaNoBo
Actie leden voor leden
Open Dag

AutoRAI

Contact Volante
www.han.nl/volante
volante.autotechniek@han.nl

Contact HAN Automotive

Volante Rally 2011
Op zaterdag 9 april organiseren we de tweede editie v an de V olante Rally. De start
is vanaf de HAN. Gezien het succes van de Volante Rally 2010 rekenen we op een
groot aantal deelnemers. Er zijn nog enkele startplaatsen beschikbaar. Wil je nog
inschrijven mail dan snel naar volante.autotechniek@han.nl
Meer weten over de Volante rally 2011 …

Info.automotive@han.nl

Stage en afstuderen:
A.vanSon@han.nl

Agenda:
09-04 Volante Rally 2011
09-04 Open dag HTS-A
1 3 t/m 23-4 AutoRAI 2011

JaNoBo
Tijdens de inschrijfperiode voor de Volante Rally 2011 werden we geïnformeerd
over de tragische situatie van Jasper v an Ooijen en zijn partner Noancy . Jasper
heeft een jaar geleden vol enthousiasme deelgenomen aan Volante Rally 2010.
Destijds kampte Noancy zoals nu blijkt al met gezondheidsproblemen. Door een
tragisch ongeval is Jasper door een dwarslaesie v anaf zijn middel verlamd en kan
hij moeilijk voor Noancy zorgen. Meer over de situatie v an Jasper en Noancy kun
je lezen op de site www.janobo.nl. Tijdens Volante Rally 2011 zullen wij de
deelnemers vragen om een bijdrage voor JaNoBo. Ben je geen deelnemer dan kun
je natuurlijk ook een bijdrage leveren. Meer weten ......

Actie leden voor leden
Onze actie “Leden voor Leden” loopt ten einde. je kunt, door nieuwe leden aan te
brengen, nog tot 31 maart meedingen naar de Go -4 Dakar Experience Aanmelden
is ook voor het nieuwe lid aantrekkelijk omdat we onder de nieuwe leden ook een
Go-4 Dakar Ex perience verloten. Zie onze site voor de complete info.

Open Dag
9 april is niet alleen de dag waarop Volante Rally 2011 gereden wordt. De HAN
organiseert dan ook een open dag voor de opleidingen in Arnhem. Een mooie
gelegenheid om de opleiding te bekijken. Je kunt je zo informeren over huidige
opleidingen. We kennen een Bachelor die Nederlandstalig en v anaf augustus 2011
ook Engelstalig aangeboden wordt. Daarnaast is er ook onze Automotive Master en
worden er verschillende cursussen aangeboden.
Meer info:
Nederlandstalige Bac helor Autotechniek
Engelstalige Bachelor Automotive Engineering

Master of Automotive Systems
Master of Automotive Engineering
Cursussen en trainingen

Aut0RAI
V an 1 3 t/m 23 april is HAN Automotive vertegenwoordigd op de AutoRAI 2011
op bijna 100 m 2. Wij zijn daar als HAN actief, maar ook met het
samenwerkingsverband met Fontys Hogescholen in ACE (Automotiv e Center
of Expertise) v erband. HAN Automotive presenteert naast haar v ier
uitstroomrichtingen (Automotive Management, Serv ices, Development en
Testing) ook de nieuwe Engelstalige Bachelor en de Master en Post HBO
Opleidingen
Binnen ACE krijgen topstudenten in het 3 e en 4e jaar van hun opleiding de
mogelijkheid de nieuwe ACE Top-opleiding te volgen. V oor studenten betekend
dit dat:
de kans om onderzoekserv aring op te doen enorm wordt uitgebreid.
Voor onderzoek zijn de volgende speerpunten benoemd:
- Lightweight structures and Safety
- Alternative and new Automotive fuels
- Hydrogen and Electrification for Automotive Applications
- Chassis control, Vehicle Dynamics and Human-Machine
Interface
- Vehicle handling, interaction and co -operation
de nieuwste technologieën steeds eerder in de studie komen, omdat
onderzoek en samenwerking met bedrijven volledig in het
studieprogramma wordt verwerkt
aan het einde van de opleiding deze studenten al 2 jaar werkerv aring
hebben.
Bedrijven worden uitgenodigd hun uitdagende projecten voor te legge n waar zij
eigen kennis (en middelen) inbrengen. Het lectoraat en docenten/staf van HAN
Automotive zullen het onderwijs verzorgen, studenten zullen het grootste deel
van de projecten uitvoeren.
Wij nodigen alle leden uit om bij onze stand langs te komen en hun jaarboek op
te halen.

Wil je de Volante nieuwsbrief in het vervolg niet meer ontv angen stuur dan een mail naar
volante.autotechniek@han.nl om je af te melden.

