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Ir. J, van der Plaats 

Ir. J. van der Plaats werd op 9 maart 1926 in Utrecht geboren. 
Na aldaar het dilpoma h.b.s.-B behaald te hebben studeerde hij elektro
techniek aan de Technische Hogeschool Delft. In 1952 studeerde hij af in 
de richting radio en radar. 

Inmiddels trad ir. Van der Plaats in 1951 in dienst bij de afdeling 
Wetenschappelijk Onderzoek van het Directoraat Materieel Luchtmacht. 
Van 1953 tot 1954 volgde hij de opleiding tot seismoloog bij de Bataafse 
Petroleum Maatschappij, waarna hij tot 1956 in dienst van de B.P.M. 
seismisch onderzoek verrichttein Tunesië. 
Van 1956 tot 1961 was ir. Van der Plaats leraar natuurkunde en wiskunde 
aan het Gemeentelyceum in Emmen. In deze tijd vervulde hij gedurende 
bepaalde perioden tevens enkele andere onderwijsfuncties, zoals die van 
leraar natuurkunde bij de avondopleiding voor medische en chemische 
analisten in Emmen, part-time leraar meet- en regeltechniek bij de 
afdeling Elektrotechniek van de h.t.s. in Zwolle en part-time leraar 
natuurkunde en meetinstrumenten aan dezelfde h.t.s. 

In september 1961 trad hij als wetenschappelijk ambtenaar 1e klas in 
dienst bij de groep Telecommunicatie A van de afdeling der Elektrotechniek 
van de Technische Hogeschool Eindhoven. In 1962 werd hij bevorderd tot 
wetenschappelijk hoofdambtenaar en in 1964 tot wetenschappelijk hoofdmede
werker. 
Van januari 1969 tot september 1972 was ir.J. van der Plaats groepsleider 
van de vakgroep Telecommunicatie A, van 1969 tot 1973 vervulde hij een 
onderwijs opdracht voor de vakken Pultransmissie en Lijntransmissie. 

Van de hand van ir. Van der Plaats verschenen publikaties in binnen- en 
buitenlandse vaktijdschriften, een aantal interne rapporten en de college
dictaten 'Pultransmissie' en 'Lijntransmissie'. 
Sedert 1965 is hij verbonden aan Elsevier's Grote Winkler Prins voor 
onderwerpen uit de Telecommunicatie. 

Zijn benoeming tot lector in de telecommunicatie geschiedde bij 
Koninklijk besluit nr. 15 van 8 juni 1973. 
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