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InhoudsopgaveColofon Beste lezer
van het Canisius 
magazine,
Dit is al weer de achtste editie van Canisius Magazine:  

het informatieve magazine dat twee keer per jaar verschijnt 

en waarin we je informeren over de ontwikkelingen op onze 

locaties. In deze editie onder meer aandacht voor maatwerk 

op Canisius, de Volleybalschool, een  mooie excursie 

tijdens de Canisius Class Sports & Lifestyle en leerlingen 

vertellen over een bijzondere stage. Daarnaast blikt oud-

leerling Frank Oonk terug op zijn schooltijd op Canisius. 

Kortom, weer een boordevol en interessant magazine.

Ik wens alle eindexamenleerlingen veel succes bij  

de centrale eindexamens. Het is ook mooi te constateren 

dat ruim 316 leerlingen uit groep 8 (en hun ouders) hebben 

gekozen voor de brugklas van Canisius. Ik wens hen alvast 

een plezierig en succesvol schooljaar 2019 – 2020 toe.

Tot slot wens ik alle leerlingen en medewerker veel 

succes met de afronding van dit schooljaar.

Drs. Ben A. Kokhuis

Voorzitter Centrale Directie

Bekijk de website
www.canisius.nl
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Nieuw:
Nu ook maatwerk  
in 1 vwo

Leerlingen slagen 
voor EHBO-cursus
Eén van de hoofddoelen die Canisius 

zichzelf stelt, is dat ze leerlingen willen 

laten opgroeien tot burgers die onze 

maatschappij verbeteren. Een goed 

voorbeeld daarvan is de vrijwillige EHBO-

cursus waarvoor leerlingen zich kunnen 

opgeven. Die organiseert Canisius nu al 

ruim 10 jaar, waarbij de helft door school 

wordt betaald en ook de zorgverzekeraar 

soms een deel van de kosten vergoedt. 

In Almelo is deze cursus dit jaar gegeven 

aan leerlingen uit klas 4, 5 en 6 van 

havo-vwo. In Tubbergen kunnen de 

leerlingen die het profiel Zorg & Welzijn 

volgen ook voor een EHBO-cursus 

kiezen als keuzevak. Hier leren zij alle 

basisvaardigheden van EHBO. De cursus 

bestond uit acht bijeenkomsten van in  

totaal 19 uur. Leerlingen oefenden op  

elkaar, op poppen en maakten gebruik van  

acteurs van de LOTUS (Landelijke Opleiding  

Tot Uitbeelding van Slachtoffers). Aan 

het einde van de cursus ontvingen 

alle deelnemers een officieel EHBO-

diploma dat geldig is in heel Nederland.

Petje af 
voor de inzet
Geran te Lintelo, Teamleider 4 havo en 

5havo in Almelo: “Alle deelnemers zijn 

geslaagd en daar zijn we heel blij mee. 

Het is best pittig, want de cursus vond 

voor een deel na schooltijd plaats. Er 

zijn enkele bijeenkomsten op lesvrije 

dagen én op lesdagen tijdens het 7e en 

8e uur. Het kan dus zijn dat leerlingen 

een les missen van een vak. Ze moeten 

dan zelf de 

stof van die les inhalen. 

Ik neem mijn petje af voor de 

deelnemers aan de EHBO-cursus, 

want zij hebben bewezen dat ze er 

écht wat voor overhebben. Willen 

ze hun EHBO-diploma rechtsgeldig 

houden, dan zullen ze dit zelf moeten 

doen via bij- en nascholingen. De 

start hebben ze bij ons gemaakt.”

Sommige leerlingen willen graag extra uitdaging op 

school, bijvoorbeeld omdat zij hoge cijfers halen voor 

bepaalde vakken. Voor de bovenbouw is er voor deze 

leerlingen al langer een maatwerktraject. Bij Canisius in 

Almelo zijn er nu ook maatwerkprojecten die worden 

aangeboden aan leerlingen in 1 vwo. Drie leerlingen 

hebben ervoor gekozen om hieraan deel te nemen.

Zelf in te vullen
Mayke Clément, teamleider onderbouw havo/vwo in Almelo: 

“We hebben gekeken naar de cijfers om te bepalen wie er 

echt bovenuit steken. Vervolgens hebben we deze leerlingen 

gevraagd of zij het leuk vinden om bijvoorbeeld een uur 

Nederlands in te leveren en tijdens dat uur met een eigen 

project aan de slag te gaan. Dat kan betekenen dat zij extra 

werken aan een ander vak of juist een vakoverstijgend project 

kiezen. Daar zijn ze helemaal vrij in. De leerlingen worden 

bijgestaan door hun mentor en door docenten van de vakken 

die passen bij hun project. We zijn nu begonnen met één uur, 

maar we willen dat twee uur per week doen. Na evaluatie 

aan het eind van het schooljaar 

gaan we kijken of we dit traject kunnen 

voortzetten in klas 1 vwo en kunnen uitbreiden naar klas 

1 havo en klas 2 vwo in schooljaar 2019-2020.”

Heel diverse projecten
De projecten die de leerlingen hebben gekozen, 

zijn heel divers, zo vertelt Mayke Clément: “Eén 

leerling is bezig met het oefenen van formuleren. 

Hij wil de dingen die in zijn hoofd zitten goed op 

papier zetten en verbaal kunnen uiten tijdens 

een discussie. Een andere leerling werkt aan een 

project om afvalverzameling- en verwerking op 

school te verbeteren. Dat zou ook een project 

kunnen worden om zwerfvuil rond school 

te beperken. Een derde leerling wil graag 

games leren programmeren en zich daar 

verder in ontwikkelen. Tijdens de Plusmarkt 

op 11 juni laten de leerlingen zien wat 

de opbrengst is van hun projecten.”

Vragen over maatwerk?
Neem contact op met  
de mentor of teamleider.
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Eerste plaats voor leerlingen olympiade

Plusavond
op Canisius Almelo

KORTNIEUWS

Canisius Almelo houdt op dinsdagavond 11 juni een 

opbrengstenbijeenkomst. Leerlingen laten dan aan mede-

leerlingen, ouders/familie en personeel zien met welke extra 

activiteiten en projecten (plusactiviteiten) ze dat schooljaar 

bezig zijn geweest. Het is een dwarsdoorsnede van wat 

er buiten het gewone lesprogramma allemaal gebeurt op 

Canisius. Een aantal voorbeelden: het Open Kunstatelier, 

internationaliseringsactiviteiten, het bezoek aan masterclasses 

op de Universiteit Twente, Olympiadeactiviteiten, projecten bij 

schoolvakken en bijzondere resultaten van de Canisius Classes. 

De leerlingen blikken daarop terug in de vorm van een markt. 

Ook willen we aandacht besteden aan enkele bijzondere 

prestaties van leerlingen in dat schooljaar en worden daarom de 

Canisius Awards voor leerlingen en EHBO-diploma’s uitgereikt. 

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Waarom een 
opbrengstenbijeenkomst?
Op de eerste plaats omdat we de extra of bijzondere activiteiten 

van leerlingen meer voor het voetlicht willen brengen. Een 

grote groep leerlingen mag trots zijn op wat ze naast hun 

gewone lesprogramma doet. Maar ook omdat we leerlingen 

bewuster willen maken van reflectie en evaluatie en vaker 

willen laten presenteren. Tot slot kan dit andere leerlingen 

stimuleren specifieke extra activiteiten te gaan doen in de 

toekomst; de jongeren gaan zich spiegelen aan de ouderen. 

Leerlingen  
en vrijwilligers  
plaatsen 24 nestkastjes
Leerlingen van Canisius Tubbergen, Profiel Groen hebben 

samen met vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Geesteren 

24 nestkastjes opgehangen vlakbij school. Misschien heb je 

ze al zien hangen aan de eiken langs de Huyerenseweg.

Doel: mezen aantrekken die 
eikenprocessierupsen eten
Ten eerste is het natuurlijk mooi om iets te kunnen doen voor 

de vogelpopulatie rondom school. Ten tweede heeft het 

ophangen van de nestkastjes ook een ander maatschappelijk 

doel. Net als veel gemeentes wil ook Tubbergen mezen 

aantrekken die op een schone manier de eikenprocessierups 

kunnen bestrijden. Mezen eten deze rupsen namelijk op, 

wat veel overlast bespaart. Wethouder Erik Volmerink van 

de gemeente Tubbergen staat achter de actie en kwam dan 

ook een kijkje nemen bij het plaatsen van de nestkastjes. 

Hoop op veel zon 
voor zonnepanelen
Canisius wil verduurzamen en heeft daarom op beide locaties 

zonnepanelen geplaatst. Goed voor het milieu, maar ook 

voor het onderwijs, legt Maaike Hagedoorn (directeur locatie 

Tubbergen) uit: “Zowel bij de entree als bij de natuur- en 

scheikundelokalen komen infopanelen te hangen waarop 

de opbrengst nauwkeurig te volgen is. Zo kunnen leerlingen 

onderzoeken wat de energieopbrengsten zijn van de 

zonnepanelen en dit koppelen aan het energieverbruik van 

apparaten. Bovendien is de formule om het energieverbruik van 

apparaten te berekenen dan niet alleen een theoretisch iets, 

maar leerlingen zien het ook daadwerkelijk terug in de praktijk: 

verbruikte energie (in kWh) = vermogen (in kW) x tijd (in uren). 

Zo krijgen ze een beter beeld van het verbruik van energie.” 

Op de locatie Tubbergen zijn 650 zonnepanelen geplaatst, 

Canisius Almelo heeft 722 zonnepanelen geïnstalleerd.

Eerste plaats 
voor leerlingen (5 vwo)  
op olympiade

Onlangs namen drie teams van Canisius deel aan de regionale 

voorronde van de EUSO (European Union Science Olympiad) van 

de Universiteit Twente. De EUSO is een wedstrijd met praktische 

opdrachten voor teams van havo- en/of vwo-scholieren. 

De testen bevatten zowel biologische, scheikundige als natuurkundige opdrachten. 

Het doel van de wedstrijd is het uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde 

en getalenteerde leerlingen op het gebied van de natuurwetenschappen. 

De nadruk van deze olympiade ligt niet op theoretische voorkennis maar op 

vaardigheden. Het gaat daarbij niet alleen om cognitieve vaardigheden, maar 

bijvoorbeeld ook om het kunnen samenwerken met andere leerlingen.

Steyn Hofhuis, Tom Gringhuis en Jim Velthuis uit 5vwo wisten de eerste 

plaats te bemachtigen en mochten door naar de nationale eindronde op de 

Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens deze nationale eindronde – die 

op 2 februari werd gehouden – vielen de drie heren net buiten de prijzen. Al 

met al een geweldige prestatie waar onze leerlingen trots op mogen zijn.

Schrijf in je agenda!
Opbrengstenbijeenkomst:
dinsdag 11 juni 19.30 - 21.00 uur
Canisius Almelo

Plusavond op Canisius Almelo 7   
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Derdejaars doen mee 
aan het leesproject

Volleybalsters stunten
op WK onder 15
De volleybalsters van Canisius hebben 

een uitmuntende prestatie geleverd op 

het WK schoolvolleybal voor meiden 

onder de 15 jaar. Het schoolteam 

wist een paar keer boven zichzelf 

uit te stijgen en pakte een knappe 

vijfde plek. “In dit volleybalgeweld 

echt een prachtige prestatie”, aldus 

trainer/coach Thijs Oosting. 

Het WK werd van 30 maart tot en met 

6 april gehouden in Porec, Kroatië. Het 

was de eerste keer dat het WK onder 

15 plaatsvond, maar Canisius is niet 

onervaren als het gaat om deelname aan 

een wereldkampioenschap. Al vier keer 

eerder deed een delegatie volleybalsters 

van de school mee aan het WK onder 18. 

Hoog niveau
Op het toernooi in Kroatië haalde de 

ploeg een hoog niveau. In de poule 

namen de meiden het op tegen Nepal 

(2-0 winst), Bulgarije (0-2 verlies) 

en tegen Frankrijk (2-1 winst). In de 

kwartfinale werd vervolgens verloren 

van grootmacht China, de uiteindelijke 

winnaar van het toernooi - zonder 

ook maar één set af te staan.  

In de strijd om de plekken 5 tot en met 

8 wonnen de Canisianen van thuisland 

Kroatië (2-0) en er werd revanche 

genomen op Bulgarije (2-1), dat in de 

poulefase nog te sterk was. Uiteindelijk 

resulteerde dit in een meer dan keurige 

vijfde plek. Hoofdtrainer Thijs: “Het niveau 

lag echt hoog. We speelden onder andere 

tegen scholen die dagelijks anderhalf 

tot twee uur trainen. Dat we vijfde zijn 

geworden is daarom des te knapper.” 

Canisius bekend  
als volleybalschool
Volgens de docent is het doel van 

Canisius om steeds vaker aan dergelijke 

WK’s mee te doen. “We merken dat wij 

steeds meer bekend komen te staan als 

een volleybalschool. Er zijn steeds meer 

meiden die voor Canisius kiezen juist 

door onze sterke focus op de sport en 

het hoge niveau. Daardoor hopen we 

in de toekomst nog beter te worden. 

En het is gewoon mooi dat leerlingen 

met hun passie bezig kunnen zijn 

onder schooltijd.”

Elk jaar een WK
Assistent-trainer Erwin Elfrink vult aan: 

“De pilot die we vorig jaar hebben 

gedraaid is nu doorgezet. Twee keer 

per week verzorgen we training onder 

schooltijd. Eén keer voor de meiden 

uit klas 1 en 2 en één keer voor de 

meiden uit de hogere klassen. In totaal 

hebben we 34 volleybalspeelsters op 

onze school die extra training krijgen. 

Het WK onder 15 is nieuw, dus het is 

nog even afwachten of dat vaker wordt 

georganiseerd. Als dat doorgaat, willen 

wij zowel aan het WK onder 15 als het 

WK onder 18 meedoen. Zo hebben 

we elk jaar een nieuw toernooi om 

naartoe te werken. De kosten daarvoor 

worden gedekt via sponsoracties, dus 

ze moeten er echt iets voor doen.”

Landelijk leest nog maar 40 procent van de 13- tot 

19-jarigen wekelijks een boek, maar bij Canisius is dit maar 

liefst 100%. Sinds 2016 doen alle leerlingen die vanaf toen 

in de eerste klas instroomden mee met een project voor 

leesbevordering. Dit jaar zijn veel van de eerste leerlingen die 

meededen dus derdejaars. Zowel in Almelo als in Tubbergen 

krijgen zij een kwartier per week leestijd tijdens de les.

Succesvol project
Lisette Christenhusz, docent Nederlands in Almelo: “Door de 

doorstroming van de leerlingen die al gewend waren om extra 

te lezen, doen nu ook de leerlingen van 3 mavo, havo en vwo 

mee met het leesproject. Dat we ermee doorgaan, geeft al 

wel aan dat het project heel succesvol is. Je woordenschat 

en leesvaardigheid worden er beter van en dat is precies 

wat we willen. In mijn eerste les van de week zijn leerlingen 

het al helemaal gewend: zij pakken hun boek en gaan 

eerst een kwartier lezen. Ik lees zelf uiteraard ook mee.”

Volgend jaar ook  
bovenbouw havo/vwo
In de onderbouw lezen de leerlingen twee keer een kwartier 

per week, vervolgt Lisette: “Derdejaars lezen ook twee keer een 

kwartier per week. Maar zij doen dat alleen bij de vakken die 

ze meerdere uren per week hebben, zoals Nederlands, Engels 

en wiskunde. Volgend jaar betrekken we ook de bovenbouw 

havo en vwo erbij. Dat gaan we wel op een iets andere 

manier inrichten, maar het principe blijft hetzelfde. We willen 

gewoon graag dat ze altijd een leesboek bij zich hebben om 

bijvoorbeeld na een toets hun tijd te kunnen vullen met lezen.”

Volg VSC op Instagram!
www.instagram.com/wkcanisius
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Naast het bezoeken van een 

wedstrijd krijgen de leerlingen 

ook zelf een ijshockeyclinic

Spectaculaire
sportieve excursie

Tijdens de Canisius Class 

Sports & Lifestyle gaan de leerlingen van de derde 

klas op een excursie die écht indruk maakt. Zij gaan namelijk 

naar een wedstrijd van de Düsseldorfer Eislauf-Gemeinschaft, 

een professioneel Duits ijshockeyteam. Docent Thijs Oosting 

legt uit wat er zo onvergetelijk is aan deze excursie.

Topdag
“Bij de Canisius Class Sports & Lifestyle gaan we met heel veel 

verschillende sporten bezig. Soms is het een verdieping van 

wat de leerlingen al bij LO hebben gehad. Maar het kan ook zijn 

dat het om heel andere sporten gaat, zoals cricket. Leerlingen 

maken in de lessen ook kennis met floorbal, de zaalvariant 

van ijshockey. Vervolgens hebben ze een excursie met eerst 

zelf een ijshockeyclinic op de ijsbaan in Enschede, gevolgd 

door een bezoek aan een wedstrijd van de DEG in Düsseldorf. 

Dat is echt een topdag voor leerlingen en ook een van de 

leukste excursies van de school. De gemiddelde wedstrijd trekt 

10.000 mensen aan publiek en de wedstrijd is een ware licht- 

en muziekshow. Dat vergeten de leerlingen dus niet snel.”

Meer 
respect
De leerlingen hebben  

ook veel meer respect voor  

de sporters als ze de excursie 

hebben gedaan, vertelt Thijs Oosting:  

“Dankzij floorbal kennen ze de principes van de sport  

en tijdens de clinic staan ze zelf te wiebelen op de 

schaatsen. Als ze daarna de professionele ijshockeyers 

aan het werk zien, begrijpen ze veel beter hoe knap het 

is en hoeveel training en toewijding ervoor nodig is.”

Een ander onderdeel van de Canisius Class Sports & 

Lifestyle is het zelf organiseren van een sporttoernooi, 

inclusief speelschema. Daardoor leren de leerlingen 

ook dat er verschillende systemen zijn die je 

voor verschillende sporten kunt inzetten. Zo 

komt de volle breedte van sport aan bod.

Canisius lanceert 
nieuwe website
Nadat beide locaties van Scholengemeenschap Canisius een 

facelift hebben gekregen werd het tijd om de website van 

Canisius te vernieuwen. De nieuwe website heeft weer een fris 

uiterlijk en alle belangrijke onderwerpen hebben nu een eigen 

plekje op de site. Met onze nieuwe website kunnen ouders, 

leerlingen, docenten en ouders van groep 8-leerlingen snel de 

juiste informatie vinden. Bovendien werkt de nieuwe site ook 

goed op mobiele apparaten en tablets. Nieuwsgierig geworden? 

Kijk snel op www.canisius.nl  

Meer weten over de Canisius  
Classes op het Canisius?
www.canisius.nl/onderwijs/canisius-classes
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YOUCEE-
herdenkingsproject
3tt Tubbergen

Bijzondere 
stages
Stagelopen kan op allerlei manieren als je op het 

Canisius zit. Maar sommige leerlingen hebben een 

stage die toch nét iets anders is dan die van een 

anderen. Bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland 

ervaring opdoen of omdat hun stage eigenlijk niet 

past bij de profielen die Canisius biedt. Marleen 

Peddemors, Stagecoördinator in Tubbergen, geeft 

ons enkele voorbeelden van bijzondere stages.

Ervaring opdoen  
in Duitsland
Soms willen leerlingen stagelopen in het buitenland, 

voornamelijk Duitsland, vertelt Marleen Peddemors: 

“Zo wilde David Vos uit klas 4K1 die het profiel 

Groen volgt en zelf in Duitsland woont graag 

stagelopen bij de Grenzland Markt. Daar heeft 

hij alle facetten van het bedrijf gezien tijdens zijn 

stage. Hij sprak al heel goed Duits, dus de taal 

was geen probleem. En zo heeft hij ook ervaring 

kunnen opdoen met het werken in Duitsland. Een 

andere leerling heeft stage gelopen in de ‘Kita’ in 

Duitsland, de kinderdagopvang. Stages gaan dus 

zeker verder dan de gemeentegrens van Tubbergen.”

Leerzame week op  
de ontwerpafdeling
Ook komt het voor dat leerlingen een stage zoeken 

in een andere richting dan de profielen die Canisius 

in Tubbergen aanbiedt. In dat geval wordt er 

samen gezocht naar een goede invulling. Marleen 

Peddemors: “Fleur Hulsbeek uit vmbo4-gt wilde 

heel graag iets met modeontwerp doen. Via mijn 

netwerk heb ik voor haar een stage geregeld op 

de stylingafdeling en technische styling, van Ter 

Stal. Zij heeft een hele leerzame week gehad daar. 

Inmiddels weet ze veel beter wat er allemaal komt 

kijken bij het modevak. Dat leer je niet zomaar op 

school, want wij bieden geen vak aan waar dit aan 

de orde komt. Daarom is zo’n stage perfect. We 

luisteren goed naar wat onze leerlingen willen en 

proberen zo goed mogelijk daarbij aan te sluiten.” 

Fleur Hulsbeek over haar stage

“Ik heb hier een week stagegelopen en super veel geleerd 

over het modevak. Ik wist niet dat je in korte tijd zoveel 

kunt leren.  Ik vind het top dat mevrouw Peddemors deze 

stage voor mij kon regelen, aangezien dit onderwerp op 

school niet aanbod komt. Door deze stage weet ik nu 

ook welke opleiding ik volgend schooljaar wil gaan doen: 

Fashion design & productmanagement op het ROC.”

YOUCEE staat voor ‘European YOUth Conference 

commEmoration across bordErs’, Het is een internationale 

jeugdconferentie ter herdenking van de Tweede Wereldoorlog 

en in het bijzonder de Slag om Arnhem in 1944. Luna, 

Bente, Merle, Marre en Indy uit klas 3tt van Canisius 

Tubbergen zijn in het kader van YOUCEE bezig met een 

videoproject waarvoor ze diverse mensen interviewen.

Geholpen bij herdenkingen
Sommige leerlingen zijn al jaren bezig met het herdenkings-

project, zo vertelt Bente: “In de eerste klas mochten we een 

extra project erbij kiezen. Luna en ik zijn al vanaf de eerste actief 

met het herdenkingsproject. Marre sloot zich in de tweede 

bij ons aan en dit jaar zijn ook Merle en Indy erbij gekomen. 

Begin dit schooljaar zijn Luna, Marre en ik een weekend 

naar Arnhem geweest, waar we in een hotel verbleven en 

hebben geholpen bij herdenkingen vanuit YOUCEE. Daar 

waren ook kinderen bij uit bijvoorbeeld Polen en Italië. Voor 

hen is het helemaal een belevenis, net als voor ons.”

Twee vragen voor iedereen
Indy: “Voor dit herdenkingsproject mochten we zelf kiezen wat 

we wilden doen. Wij hebben ervoor gekozen om mensen te 

interviewen en daar een filmpje van te maken. Bijvoorbeeld de 

voorzitter van het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek, 

de Canadese ambassadeur en de burgemeester van Tubbergen. 

De twee vragen die we iedereen stellen, zijn: ‘Wat betekent 

vrijheid?’ en ‘Waarom moeten we blijven herdenken?’. Daar 

krijgen we wel wisselende antwoorden op en dat is leuk.” 

Marre vult aan: “We leren echt veel van het herdenkingsproject. 

Vooraf moeten we ons bijvoorbeeld verdiepen in de 

achtergrond van de mensen die we gaan interviewen.”

Wat betekent vrijheid?
Een van de vragen in het teken  
van YOUCEE.

David Vos over zijn stage

“Ik vond het erg leuk dat ik stage kon lopen in Duitsland, 

dat is toch net even anders dan stagelopen in Nederland. 

De Grenzland Markt is een mooie winkel, vergelijkbaar 

met de Welkoop - waar ik eerder op stage ben geweest. Ik 

merkte wel een verschil in cultuur: Nederlanders houden 

van een praatje en gezelligheid, Duitsers zijn toch vooral aan 

het werk. Het leuke aan de Grenzland Markt is dat ze veel 

visspullen verkopen en laat vissen nou net mijn hobby zijn!”
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Oud-Canisiaan  
aan het woord
Frank Oonk (36) ging tussen 1995 en 2001 naar het Canisius. 

De eerste twee jaar zat hij in Tubbergen in een havo/vwo-

klas en daarna op de havo in Almelo. Hij onderbrak zijn 

opleiding Multimedia, Design & Technology op de Saxion 

Hogeschool in Enschede om verder te gaan met zijn passie 

voor internettechnologie. Zo werd hij ‘serieel ondernemer’. 

Zijn eerste bedrijf Recognize verkocht hij aan Volker 

Wessels Telecom en daarna startte hij vele andere bedrijven, 

zoals Vuora (systeem om zelf websites mee te bouwen) 

, AdFine (media netwerk met meer dan 1 miljoen unieke 

bezoekers) en Radiu (app voor persoonlijke radiostreams). 

Hoe kijk je terug op je periode  
op het Canisius?
“Ik heb mijn tijd op het Canisius ervaren als een relatief veilige 

tijd om te leren van je fouten. Het was een fijne tijd, waar 

ik heel veel mensen heb mogen leren kennen. Ook ben ik 

dankbaar dat ik de kans kreeg om als zomerbaantje (in de 

brugklas) een luistertoetsapplicatie te ontwikkelen voor het 

Canisius. Dit was in ieder geval beter dan aardbeien plukken. 

Nog bedankt voor de luistertoetsbestanden trouwens, haha!”

Welke docenten kun je je  
nog herinneren?
“Ik heb een fijne tijd gehad op het Canisius, met zeer veel 

positieve herinneringen aan alle leerkrachten, maar na het 

geven van een keynote over mijn carrière op de jaarlijkse 

lerarendag, herinner ik mij er een stuk meer. Het best 

herinner ik me nog mijn leraar informatica: Marc Vreeswijk, 

Paul Tieke, die mij tekenen gaf, en (wijlen) meneer Ruel 

van handel en economie. Dit waren eveneens de vakken 

waar ik het meest in geïnteresseerd was. Uiteindelijk werd 

die combinatie van competenties ook mijn beroep.”

Wat heb je op Canisius geleerd waar je 
later in je carrière iets aan hebt gehad?
“Wat ik in die context vooral heb geleerd, is dat het schoolplein 

(en de aula) een marktplaats is waar nieuwe behoeftes in 

nieuwe (groei)markten ontstaan. Je ziet letterlijk voor je 

ogen op een natuurlijke manier de sociale samenhang vorm 

krijgen. Waarbij de trendsetters de behoefte creëren voor 

de massa. Het is daarom de perfecte plek voor de ‘bèta-

launch’ van je 1e startup en een hele goede afspiegeling 

van de latere (volwassenen)markt.”

In de tweede week van 

maart is een team van Canisius 

Tubbergen naar Spanje afgereisd om 

het eindproduct te presenteren van 

een project dat maar liefst twee jaar 

duurde. Het Erasmus+ project was een 

samenwerking tussen schoolteams uit 

Engeland, Portugal, Litouwen, Spanje 

en Nederland. Ons team bestond uit 

leerlingen van vmbo, havo en vwo, die 

elkaar ondersteunden en versterkten.

Marsrover
De naam van ons gezamenlijke project 

was ‘Universe - an odyssey of space 

and time’. Het grootste eindproduct 

dat hiervoor gemaakt moest worden, 

was een robot die verschillende dingen 

moest kunnen. Zo moest de robot op 

afstand bestuurbaar zijn, alsof hij op Mars 

is. Hij moet dingen op kunnen pakken, 

de temperatuur kunnen meten, foto’s 

kunnen maken en nog veel meer.  

Met vallen en opstaan heeft ons team 

twee jaar aan die robot gebouwd. Collin 

Paus, een leerling uit vmbo4-k, heeft 

daarvoor alles op alles gezet, onder 

begeleiding van Casper de Jong. Vanaf 

het begin heeft hij zich verdiept in de 

robot en het team aangespoord. Hij heeft 

ook de uiteindelijke presentatie gedaan 

in Spanje en dat was echt geweldig!

De moeite waard
Het team is in Engeland, Spanje en 

Portugal geweest voor uitwisselingen 

en ook in Nederland zijn er vele ruimte-

excursies geweest. Met de andere teams 

uit andere landen hebben we overlegd 

wat zij gedaan hebben en hoe het 

proces is verlopen. Ook van ons eigen 

eindproduct gaat Collin nog een eindfilm 

maken, zodat iedereen kan zien hoe de  

 

robot is ontwikkeld en wat hij allemaal 

kan. Het project heeft zowel leerlingen 

als docenten heel wat vrije tijd gekost, 

bijvoorbeeld om een stopmotionvideo 

en een dans te maken, maar het was 

absoluut de moeite waard. Als er nog 

eens zo’n project voorbij komt, dan 

haken we aan. Iedereen leert er enorm 

veel van. Bijvoorbeeld hoe het gaat 

in andere landen en als je bij een 

gastgezin verblijft. Het gaat verder 

dan alleen schoolse zaken.

Erasmus+ ten einde: 
robot eindproduct van 
langdurig internationaal project

Ook benieuwd naar  
de eindfilm van Collin?
Houd www.canisius.nl/nieuws 
in de gaten! 
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