
Binnen Universiteit Twente 

staan verschillende labs klaar 

voor projecten van bedrijven en 

studenten: 

• Virtual Reality Lab

• Aero-akoestische stille 

windtunnel

• DesignLab

• Mechanisch testlaboratorium

• ThermoPlastic composites 

Research Center (TPRC) 

LABS VAN  
UNIVERSITEIT TWENTE

Marijn Sanders en Leandro de 
Santana houden zich staande in de 
windtunnel én het vierjarenproject.
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Wat brengt een student uw bedrijf? En wat geeft uw bedrijf mee aan studenten waar zij, uzelf 
of de maatschappij iets aan hebben? Promotieonderzoeker Marijn Sanders en begeleider 
Leandro de Santana hebben er een duidelijk antwoord op. Zij werken samen aan een 
onderzoeksproject. Grote kans dat dit hen en andere partijen geen windeieren legt.

Frisse wind dankzij 
onderzoeksstudent
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“Als je dit wilt doen, moet je 

elke dag blij opstaan.” Dat zegt 

Braziliaan Leandro de Santana 

over de helse taak waar student 

Marijn Sanders voor staat. Voor zijn 

promotieonderzoek gaat Sanders de 

komende vier jaar namelijk stillere 

vliegtuigen helpen ontwikkelen 

en ontwerpen. “Het onderzoek is 

heel complex en ik werk hier heel 

zelfstandig aan. Dan heb je wel 

enthousiasme nodig”, verklaart 

Sanders.

Tijd geven, kwaliteit krijgen

De Santana begeleidt Sanders vanuit 

zijn werk als assistent professor 

bij Engineering Fluid Dynamics, 

een vakgroep van de Universiteit 

Twente. Hoe dat tot nu toe gaat? 

“Ik hoef Marijn nooit te vragen 

of iets gedaan is: een opdracht 

gegeven is een opdracht gedaan.” 

Desondanks kost de begeleiding 

zo’n acht uur per week. “Over twee 

jaar wordt dat twee tot drie uur 

per week en uiteindelijk een uur”, 

schetst De Santana. Daar staat 

genoeg tegenover. “Marijn maakt 

onze ideeën voor oplossingen 

en experimenten technisch 

mogelijk en denkt goed na over het 

geluidsprobleem.” 

Leren plannen en communiceren

Zelf levert het Sanders ook het 

nodige op. “Vanuit mijn academische 

achtergrond wil ik graag elk aspect 

uitpluizen. Nu moeten er echter 

binnen een tijdspad oplossingen 

liggen. Ik focus dus meer op relevante 

aspecten, leer strak plannen en 

oplossingsgericht werken.”  

 

Ook zijn communicatievaardigheden 

groeien. “Dit onderzoek valt onder 

een consortium waarin ook een 

Braziliaanse vliegtuigbouwer en 

andere partijen zitten. Ik moet ze op 

één lijn houden en verwachtingen op 

elkaar afstemmen.”

Blazen maar

Op dit moment zit Sanders in 

de eerste fase van het project: 

literatuuronderzoek doen naar 

welke kennis er al is rondom geluid 

veroorzaakt door de kleppen aan de 

vliegtuigvleugels. Want dit zijn grote 

lawaaimakers. In een van de volgende 

fases maakt hij een schaalmodel 

vliegtuigvleugel en -kleppen om 

te testen in de windtunnel van de 

universiteit. 

Bekentenis 

De beide heren raden bedrijven 

aan om een masterstudent in te 

schakelen voor oplossingen op 

universitair niveau. Of om een 

project op te schalen tot het niveau 

van promotieonderzoek. “Je hoeft 

alleen het probleem te definiëren. 

De UT kijkt dan of hier genoeg 

uitdaging in zit voor de student. 

En de rest doet de student zelf”, 

stelt De Santana. De universiteit 

zorgt via begeleidingsgesprekken 

voor een kwaliteitsgarantie. Er is 

wel één nadeeltje, bekent Sanders: 

“Promotieonderzoek moet je naar 

buiten brengen om te laten zien dat je 

als student iets heb bereikt. Dus ook 

als de uitslagen negatief zijn.” Wie dat 

aandurft, is meer dan welkom. 

‘Een opdracht 
gegeven is een 

opdracht gedaan’
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