
Vijfde 'studentenbloementje' Informatica 
 
De Opleidingscommissie Informatica zet graag studenten die er uit springen door hun extra inzet, 
motivatie of verrassende bijdrages in het zonnetje. Daarom wordt er elk kwartiel een 
"studentenbloemetje" 
uitgereikt. Dit kwartiel is het studentenbloemetje bij uitzondering uitgereikt aan een medewerker in 
plaats van een student: Peter Heuvelink van het roosterteam. Peter fungeerde tijdens de invoering van 
de nieuwe modules voor het Twents Onderwijs Model (TOM) als verroosteraar en als aanspreekpunt 
voor Informatica. Peter wist logistiek moeilijke roosterverzoeken uit te voeren, bijvoorbeeld voor de 
module Data & Informatie het verroosteren van 20 zaaltjes voor 5 a 6 studenten, een gehele ochtend op 
elke woensdag, donderdag en vrijdag, op zo'n manier dat docenten in korte tijd van zaaltje naar zaaltje 
kunnen lopen. Peter heeft ook laten zien goed te kunnen improviseren bij last-minute verzoeken tot 
wijzigingen en bij het verroosteren van niet geplande bijeenkomsten. Peters doortastende, 
oplossingsgerichte en vriendelijke optreden werd door de coördinatoren en docenten van de TOM 
modules erg gewaardeerd. 
 

 
Nieuwe nominaties kunnen doorgegeven worden aan Marieke Huisman (m.huisman@utwente.nl). 
 
‘Student bouquets’ computer science presented 
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Every quarter the educational committee of Computer Science presents a “student bouquet” to a 
student that has shown outstanding motivation or dedication or positively contributed in surprising 
ways. This quarter, as an exception, the student bouquet was awarded to an employee rather than a 
student: Peter Heuvelink from the roster team. Peter was responsible for scheduling activities for the 
new modules of the Twente Educational Model (Twents Onderwijs Model, TOM) as contact person to 
Computer Science. Peter managed to carry out logistically difficult scheduling requests, for instance 
scheduling for the module Data & Information 20 rooms for 5 to 6 students, an entire morning on every 
Wednesday, Thursday and Friday, in a way that professors could walk from room to room in a short 
period of time. Peter has also shown to be good at improvising with last-minute requests for changes 
and when scheduling last-minute, unplanned meetings. Peters energetic, solution-oriented and friendly 
way of working was highly appreciated by the coordinators and teachers of the TOM modules. 
 
New nominations can be send to Marieke Huisman (m.huisman@utwente.nl). 
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