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FutureTec vernieuwt onderwijs voor maakindustrie 

Nieuwe samenwerking zorgt voor optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt  
 
Op 1 oktober gaat FutureTec van start. FutureTec is een samenwerkingsverband tussen bedrijven 
en onderwijs om techniekonderwijs verder te innoveren. Acht bedrijven, Summa College, 
Brainport Industries College (BIC) en Brainport Industries (BI) bundelen hun krachten voor 
onderwijsinnovatie en duurzame inzetbaarheid van technische vakmensen.  
 
De acht bedrijven die al zijn aangesloten zijn: DMG Mori, Ertec, CNC Consult, Renishaw, Mitutoyo, 
Heidenhain, Iscar en Haimer. “Dit levert nu al mooie samenwerkingen op die direct meerwaarde 
bieden aan het onderwijs bij Summa Techniek op BIC”, zegt Arold Moonen, projectmanager van 
FutureTec. “DMG Mori plaatst bijvoorbeeld een hybride machine – die 5-assig frezen en 3D-
metaalprinten mogelijk maakt - in de praktijkruimte van Summa Techniek. Al tijdens hun opleiding 
maken studenten kennis met de nieuwste machines op de markt zodat ze bekend zijn met de laatste 
ontwikkelingen wanneer ze starten in de arbeidsmarkt.”  
 
Partnerpaviljoen 
Nu dit partnerschap zijn eerste vruchten begint af te werpen, is de verwachting dat meer technische 
bedrijven zich zullen aansluiten. Zodra het partnerpaviljoen van FutureTec klaar is worden meer 
hypermoderne machines toegevoegd voor les- en trainingsdoeleinden. In dit partnerpaviljoen krijgt 
FutureTec de beschikking over 1.000 vierkante meter. “Daar gaan we de Fabriek van de toekomst 
inrichten”, zegt Moonen. “We starten met het ondersteunen van de opleidingen gericht op de 
verspanende industrie. Later breiden we dit uit naar plaatbewerking en mechatronica. Hiermee dekt 
FutureTec alle belangrijke competenties in de maakindustrie af.” 
 
De werknemer van morgen 
“Het beste beroepsonderwijs maak je sámen met bedrijven en liefst ook tússen de bedrijven”, zegt 
Saartje Janssen, onderwijsdirecteur bij Summa College. “Dat is één van de redenen waarom we 
Summa Techniek vorig jaar hebben verhuisd naar de BIC. En om diezelfde reden werken we samen 
met FutureTec. De kennis en faciliteiten uit het bedrijfsleven helpen ons om up-to-date 
techniekonderwijs te bieden, om onze studenten te laten werken met de nieuwste machines en om 
opleidingen te ontwikkelen voor de werknemer van morgen. Dat is waar we aan werken, samen met 
de andere partners van FutureTec.”  
 
 

 

Noot voor de redactie:  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Arold Moonen, projectmanager van FutureTec  

of Bennie Krol, perswoordvoerder Summa College, via 06 18 34 7919. 

 


