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Het lesprogramma biedt de leerlingen meer kennis over de technologie binnen en buiten 
hun telefoon. Daarnaast wordt het creatief denken gestimuleerd zodat de leerlingen de 
onzichtbare technologie om hen heen gaan bevragen en gaan bedenken wat ze er allemaal 
nog meer mee zouden kunnen doen.  
Met inzicht en creativiteit gaat er een wereld van ongekende mogelijkheden voor ze open. 

OVER DE INSTALLATIE EN DE MAKER 
Verstopt achter zwart glanzend design of onzichtbaar in de lucht. Technologie is overal om 
ons heen, maar steeds meer uit het zicht terwijl de technologie ons steeds beter ziet. Hoe 
doen ze dit? Hoe nemen zij ons waar? Hoe werken hun zintuigen? 
De Sensotoop maakt technologie toegankelijk om onderzocht en ontdekt te worden. De 
installatie is een interactief ecosysteem van sensoren die met elkaar verbonden zijn en op 
hun eigen manier de bezoeker waarnemen. De sensoren geven de ontvangen prikkels door 
naar de processor die daar betekenis aan geeft. De Sensotoop nodigt de bezoeker uit om te 



kijken en bekeken te worden, te luisteren en beluisterd te worden en te voelen en gevoeld 
te worden. Ontdek wat de sensoren eigenlijk doen en wat er afspeelt achter de schermen 
van onze apparaten. 
Mats Horbach is gefascineerd door de onzichtbare elementen om ons heen. Zijn interesse 
gaat er naar uit deze onzichtbare en vaak abstracte thema’s zichtbaar te maken. Horbach 
begon aan de TU/e maar stapte na zijn eerste jaar over naar de Design Academy, waaraan hij 
in 2012 cum laude afstudeerde. Deze combinatie van opleidingen is terug te zien in zijn 
werk. Zijn interesse in technologie werkt hij uit tot menselijke vertalingen en toepassingen in 
zijn projecten. Vanuit zijn studio in Eindhoven creëert hij verhalende projecten met een 
informatieve inslag. Zijn werk beslaat zowel het 3D- als 2D-werkveld, beide met een heldere 
grafische vormentaal. 
 


