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Innovatief onderwijs in het ecosysteem
van de Hightech Maakindustrie
Het ontwikkelen van onderwijscontent en het invulling geven
aan innovatief technisch onderwijs in de Brainport regio
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Onderwijs
Bedrijfsleven

WAT DOEN WIJ
Technische opleidingen zijn dure opleidingen, met name door de benodigde
kapitaalintensieve machines, leermiddelen en overige apparatuur. Voor veel
onderwijsinstellingen in Nederland is het financieel nauwelijks meer mogelijk om
de (kostbare) technische opleidingen overeind te houden, laat staan om het technisch
onderwijs een extra innovatieve impuls te geven. Innovatief techniek onderwijs is
alleen te realiseren door slimme en duurzame samenwerkingsverbanden tussen
onderwijsinstellingen (onderling) en bedrijven.
FutureTec heeft daarom ten doel invulling te geven aan innovatief technisch
onderwijs in de Brainport regio door middel van een vergaande samenwerking
tussen onderwijsinstellingen, bedrijven, leveranciers en overheidsinstellingen.

FA B R I E K VA N D E T O E KO M S T

Door het samenvoegen van publieke en private geldstromen wordt de samen
werking tussen het onderwijs en het hightech bedrijfsleven verder gestimuleerd
in een ecosysteem met sterke onderlinge relaties. Dit ecosysteem leidt tot meer
onderwijsinnovatie en een verhoogde instroom van jonge vaklieden.
Daarnaast zal dit ecosysteem zich richten op de duurzame inzetbaarheid van
huidige- en toekomstige technici gericht op een “Leven Lang Ontwikkelen”.
Hiermee levert het ecosysteem een directe bijdrage aan het versterken van de
positie van de Brainport regio als innovatieleider in de Hightech Maakindustrie.

MEER INFO?
Wilt u graag meer informatie over het Fieldlab FutureTec? Neem dan contact op met
Arold Moonen via arold.moonen@futuretec.nl, tel +31 (0)6 - 51 68 91 97 of bezoek de
website www.futuretec.nl.
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Brainport Industries Campus
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