UITNODIGING KATAPULTDAG ON TOUR
Op 13 en 14 juni vindt de tweedaagse Katapultdag
on Tour plaats in Noord-Holland. De allerbeste
samenwerkingsverbanden onderwijs-bedrijfsleven
presenteren zich hier. Het thema: het ontwerpen
van een structurele verbinding tussen innovatie en
beroepsonderwijs.
Op dag 1 gaan we de regio in met 4 uitdagende
routes:
1. Smart: Ervaar de samenwerking bij Smart
Industry Fieldlab 3D Makers Zone waar
bedrijfsleven, overheid en onderwijs samen
kennis en smart technology toepassingen
ontwikkelen met o.a. 3D-printing en Blockchain
technologie. Gevolgd door een bezoek aan het
innovatielab van PWN.
Challenge: Als je niet weet welke kennis en
vaardigheden in de toekomst nodig zijn, hoe
ontwikkel je dan onderwijs samen met bedrijven?
2. Industrie 4.0: Ontdek hoe robots en big
data niet meer weg te denken zijn binnen de
maakindustrie. Beleef hoe dit in de praktijk wordt
toegepast in het net nieuw geopende Field Lab
Smart Maintenance en neem een kijkje in de
praktijk bij Tata Steel.
Challenge: Hoe kunnen opbrengsten uit field
labs rechtstreeks worden doorvertaald in
beroepsonderwijs én leven lang ontwikkelen
programma’s?

3. Energie: Maak kennis met duurzame innovaties
en spelers in Noord-Holland Noord op het snijvlak
van duurzame energie en kennis/onderwijs. Neem
een kijkje bij TerraTechnica en ECN in Petten om
te horen over hun innovatieprogramma’s.
Challenge: Hoe zorgen we ervoor dat
multidisciplinaire
energievraagstukken
en
praktijkgericht innoveren daadwerkelijk landen in
het beroepsonderwijs?
4. Zorg: Leer meer over de praktijkroute die
ontwikkeld is door Viva! Zorggroep en de
Hartekamp Groep. Daar worden we ook
meegenomen in de innovatieve werkvorm:
Makathon Zorg en Welzijn. We sluiten de
middag af bij het Nova College in Haarlem waar
nu hard wordt gewerkt aan de Zorg Campus van
de toekomst!
Challenge: Hoe kun je praktijkgericht innoveren
met technologie in de zorg en welzijn, samen
met zorginstellingen en onderwijs?
Bekijk hier de uitgebreide omschrijving per route.

Op dag 2 gaan we (in teams, bestaande uit projectleiders, docenten,
studenten en bedrijven) tijdens de innovatie challenge concreet aan de slag
met vragen die vanuit de bedrijven zijn aangeleverd. Wat doen we met de
uitkomst? Deze vormen onder meer input voor de Strategische agenda Hoger
Onderwijs en beroepsonderwijs (die beide dit najaar verschijnen). En je kan
de uitkomsten natuurlijk gebruiken in je eigen regio en PPS! Neem dus vooral
ook studenten mee naar de innovatie challenge.
Om het evenement zo compleet mogelijk te kunnen ervaren adviseren wij om
beide dagen aanwezig te zijn.

MELD JE NU HIER AAN!
*Indien er geen beschikbaarheid meer is hebben deelnemers die beide dagen deelnemen
voorrang op deelnemers die 1 dag willen volgen.

