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WINNAAR PRO-MOTOR AWARD 2016 - 

‘EKOLECTRIC’ VAN HIGH TECH CENTRE DELFT 

“IK DENK DAT HET HEBBEN VAN 
EEN VISIE OF EEN IDEE EEN HEEL 

KRACHTIG MIDDEL IS OM WAT 
DAN OOK TE BEREIKEN. OF JE NOU 

EEN BEDRIJF WIL STARTEN OF 
ONDERZOEK WIL DOEN, HET BEGINT 

ALTIJD MET IDEEËN. ALS JE DAAR 
GELIJKGESTEMDEN ACHTER KAN 
KRIJGEN DAN BEN JE NIET VAN 9 

TOT 5 BEZIG, MAAR DAN WERK JE 
AAN HET VERWEZENLIJKEN VAN JE 

DROOM OF IDEE.”
PROF. DR. AD VAN WIJK – 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
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PROGRAMMAHALLO AANJAGER!
Welkom op de vijfde Katapultdag. Dé dag die volledig in 
het teken staat van de vakmens- en professional van de 
toekomst. Wie is de innovatieve vakmens van de toekomst 
en wat is ervoor nodig om die op te leiden? Digitalisering, 
energietransitie en de vergrijzing: de wereld verandert 
continue, en de beroepspraktijk verandert mee. Vakmensen 
zijn hard nodig om op deze veranderingen in te spelen. 
Binnen bestaande samenwerkingsverbanden en binnen 
scholen, bedrijven en overheden is de weg naar succes allang 
gevonden en jij kunt hier vandaag van profiteren!  

AANSPANNEN EN RICHTEN
Katapult is binnen een paar jaar uitgegroeid tot ruim 450 
samenwerkingsverbanden met meer dan 12.000 bedrijven. 
Actiegericht werken zij hard aan het beroepsonderwijs en de 
arbeidsmarkt van de toekomst, in alle sectoren en door heel 
Nederland. Er worden prachtige resultaten geboekt en een 
grote bijdrage geleverd aan het opleiden van de vakmensen 
van morgen.

BEWEEG JE MEE?
Laat je inspireren door de meerwaarde van regionale 
samenwerkingen. Ervaar de kracht van de ongrijpbare bende 
van studenten, bedrijfsleven en beleidsbepalers! Vandaag 
werken we samen, gaan we nieuwe samenwerkingen aan en 
delen we mooie resultaten en aanpakken.

Veel plezier!

12.15 - 13.15: WIJ ZIJN KATAPULT
We openen de dag, onder leiding van aanjager Arko 
van Brakel. Daarna is het tijd om met elkaar in gesprek 
te gaan. Je zou het bijna verleerd zijn: fysiek netwerken. 
Daarom helpt Superbrainstormer Erik Pekel ons een 
handje. In een brainstorm gaan we in gesprek over jullie 
projecten, maar ook over concrete oplossingen voor de 
uitdagingen waar we voor staan. Daarna is het woord 
aan de vakmensen zelf: wie zijn ze en wat denken zij dat 
er nodig is om mensen zoals zij te behouden en aan te 
trekken?

13.15 – 15.45: AANSPANNEN EN RICHTEN.
Tijdens dit onderdeel is iedereen in de Fokker Terminal 
in beweging. Er is voor ieders wat wils: van korte, 
prikkelende pitches tot uitgebreide sessies waar samen 
de diepte wordt opgezocht. 
13.30 – 15.45 AANSPANNEN EN
15.45 - 16.00: BEWEEG JE MEE?
Tijdens de afsluiting blikken we kort terug op de dag.

16.00: PROOST!

“HET GROTE TEKORT AAN 
VAKMENSEN ZET EEN REM 
OP DE VERDUURZAMING 

VAN NEDERLAND”.
Hans de Jong, oud president Philips Nederland



PLATTEGROND BLOKKENSCHEMA
Tijdens het onderdeel AANSPANNEN EN RICHTEN (13.30 tot 15.45 
uur) is alles en iedereen in de Fokker Terminal in beweging. Bekijk het 
blokkenschema en stel je eigen programma samen. Inschrijven is niet nodig. 
Voor een aantal sessies geldt een maximum aantal deelnemers. Er is voor 
ieders wat wils: van korte, prikkelende pitches tot uitgebreide sessies waar 
samen de diepte wordt opgezocht. Ook buiten de sessies om valt er van alles 
te beleven op het Festivalterrein!

PROGRAMMAONDERDELEN
• Tijdens de PROJECTLEIDERSMONOLOGEN hoor je persoonlijke 

verhalen van inspirerende projectleiders. Als belangrijke, misschien wel 
de belangrijkste, spil in een pps-netwerk kan je veel van elkaar leren. Los 
van de inhoud, is soms antwoord op de vraag: ‘hoe doe jij dat nou?’ veel 
interessanter. 

• Uiteraard zijn er dit jaar weer de vertrouwde  
HET-KAN-DUS-WEL-SESSIES. Laat je inspireren door de ervaringen 
van anderen en praat in kleine groepjes verder over de lessen die 
getrokken kunnen worden.

• Of neem een kijkje bij een REGEL ‘T sessie! Hier krijg je de kans om 
experts alles te vragen over verschillende interessante regelingen.

• Bij VRAAG MAAR RAAK kun je alle vragen die je hebt afvuren op de 
experts/projectleiders. Geen vraag is te gek, dus stel alle vragen maar!

FESTIVAL
TERREINENTREE PLENAIR
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1. KOPZORGEN OVER INTERNATIONAAL 
OPSCHALEN? BEZOEK DE COVE DOKTER! 
13.30 - 14.30 UUR [ZAAL 7]
De vakmensen van de toekomst kunnen niet zonder 
internationale vaardigheden. Onze economie en 
samenleving zijn zo nauw verweven met Europa en de 
rest van de wereld, dat we de vakmens van de toekomst 
hiervoor moeten klaar stomen. Hoe doe je dat? De 
Europese Erasmus Centers of Vocational Excellence 
zijn een manier om dit te regelen. Bijkomend voordeel: 
ook als pps, school of bedrijf doe je de nodige kennis en 
ervaring op in de samenwerking met je buitenlandse 
partners.

In deze sessie ga je vier keer tien minuten in gesprek 
met de projectleiders van de vier Centers of Vocational 
Excellence die Nederland momenteel kent. Zij zullen hun 
ervaringen met de Centers delen, vertellen wat voor 
impact ze maken voor studenten, bedrijven en docenten 
en beantwoorden al jouw vragen!

Door: Pieter Hoekstra – Platform of Vocational 
Excellence Water, CIV Water, Sijtske Ouderkerken 
– European Platform for Urban Greening, Yuverta 
en Hélène Overmeer & Jacqueline de Kok - Hout en 
Meubileringscollege, CoVE Allview

#cove #EU #erasmus

VRAAG MAAR RAAK
Wat:  In deze sessie krijg je de kans om alle vragen die je 

hebt af te vuren op de experts/projectleiders. Geen 
vraag is te gek, dus stel alle vragen maar!

Doel: Laagdrempelig en gericht in gesprek over jouw 
vraagstuk op dit thema.

Duur: 60 minuten
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2. IT’S A SERIOUS GAME: 
13.30 - 14.30 UUR [ZAAL 1]
Wie heeft er vandaag de dag eigenlijk geen gebrek aan 
voldoende en goed opgeleid personeel? In deze sessie 
leer je van de initiatiefnemers van MKB!dee ‘It’s a serious 
game’ hoe zij in Zuid-Limburg een zeer innovatieve 
escape room, vr- en serious game hebben opgezet om 
de instroom van nieuwe (technische) vakmensen te 
stimuleren én personeel op de werkvloer mee te nemen 
in nieuwe technologieën zoals VR en AR. En dat niet 
alleen: je zult via de VR-brillen ook zélf gaan ervaren hoe 
het is om de werkplek van de toekomst te verkennen. 
Daarnaast leer je meer over de verduurzaming en 
exploitatie van dit soort projecten. Meet the Youngsters 
deelt hun aanpak waarmee zij dit project succesvol 
hebben weten laten te landen in het onderwijs, waarbij 
andere sectoren (zoals zorg en welzijn) interesse tonen 
en de aanpak ook weer wordt toegepast in een nieuw 
MKB!dee voor de Zand & Grind sector. Het kan dus wel! 
En daar kunnen we allemaal wat van leren! 

Door: Jos Meessen – Meet the Youngsters
#vr #ar #seriousgame

PROJECTLEIDERSMONOLOGEN
Wat:  Persoonlijke verhalen van inspirerende 

projectleiders. Als belangrijke, misschien wel 
de belangrijkste, spil in een pps-netwerk kan je 
veel van elkaar leren. Los van de inhoud, is soms 
antwoord op de vraag: ‘hoe doe jij dat nou?’ veel 
interessanter. 

Doel: Inspiratie uit onverwachte hoek.
Duur: 60 minuten
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3. ONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN 
GEZAMENLIJK AAN DE SLAG MET 
COLLABORATIEVE ROBOTS:  
14.45 - 15.45 UUR [ZAAL 6]
Collaboratieve robots (cobots)? Ja, nieuwe, veelzijdige 
en interactieve robotarmen die kansen bieden voor 
vakmensen op goed en toekomstbestendig werk! Door 
cobots samen te laten werken met vakmensen kan er 
namelijk beter en flexibeler geproduceerd worden. Ik 
hoor je denken: “hoe ziet zo’n samenwerking eruit en 
hoe moeten huidige én toekomstige vakmensen hierop 
voorbereid worden?”. Verschillende maakbedrijven, 
mbo-instellingen en een hogeschool uit Midden en 
Oost-Nederland hebben de handen ineengeslagen en 
zijn als learning community met deze vragen aan de slag 
gegaan.  

In deze sessie nemen we jou mee in de uitkomsten die 
met de learning community behaald zijn. We geven 
praktische voorbeelden over hoe we in de bedrijven en 
binnen de onderwijsinstellingen aan de slag zijn gegaan 
met mens-cobot samenwerking. Daarnaast vertellen 
we je meer over de verduurzaming van onze learning 
community. Het doel van deze sessie is jou te inspireren 
en concrete handvaten te bieden om innovatieve 
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven verder 
aan te jagen.    

Door: Milan Wolffgramm en Mirte Disberg - van Geloven 
- TechYourFuture
#robot #cobot #learningcommunity #innovatie 

4. MAKE IT WORK DIFFERENT:  
14.45 - 15.45 UUR [ZAAL 3]
Hoe mooi zou het zijn als we iedereen die zich wil laten 
omscholen naar de IT een passende opleiding kunnen 
aanbieden? Ronald Kleijn (directeur Make IT Work) 
heeft van deze vraag zijn persoonlijke missie gemaakt. 
Sinds de start van Make IT Work, 6 jaar geleden, 
zijn er al 925 mensen succesvol omgeschoold naar 
de IT en duurzaam verbonden met een van de 300 
deelnemende werkgevers. Op korte termijn gaat er een 
grote verandering plaatsvinden voor Make IT Work. 
Het bachelorsdiploma wordt, als minimale instroomeis, 
losgelaten en het belang van het instroomassessment 
wordt vele malen belangrijker. Ook is er afgelopen jaar 
een samenwerking opgezet met het mbo. Door deze 
samenwerking wordt het mogelijk om opleidingstrajecten 
vorm te geven voor een veel bredere doelgroep. In 2021 
is er gestart met twee pilotprojecten met het mbo waar 
Ronald tijdens deze sessie meer over gaat vertellen.

Door: Ronald Kleijn – Make IT Work
#omscholing #ICT #mbo
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HET-KAN-DUS-WEL
Wat: Na een inleiding door één of meer bedrijven over 

vraagstukken rond technologische ontwikkeling, 
innovatie en leven lang ontwikkelen gaan we de 
diepte in en kijken we wat jouw organisatie kan 
leren van de zojuist gepresenteerde oplossingen.

Doel: Het delen van ervaringen en van elkaar leren.
Duur: 60 minuten

5. LIVING-LAB ALS HET NIEUWE NORMAAL: 
13.30 - 14.30 UUR [ZAAL 6]
In deze het-kan-dus-wel sessie gaan Petra Janssen 
(Gemeente Den Haag) en Frank van Eekeren (lector 
Impacts of Sport bij De Haagse Hogeschool) graag met 
je in gesprek over een nieuwe manieren van werken 
en innoveren in het sociale domein via de ‘Living 
Lab aanpak’. Een ambtenaar en onderzoeker die met 
bewoners in de wijk in gesprek gaan? Samen met 
bewoners initiatieven starten? Ook als deze doelgroep 
bekend staat als moeilijk te bereiken? Het kan dus 
wel! In het ‘living lab Haags Sportkwartier’ wordt in 
de wijk Escamp gewerkt aan het innoveren van het 
sport- en beweegaanbod met als doel waardevolle 
ontmoetingen creëren en het vergroten van sport- en 
beweegactiviteiten. Hier leren en onderzoeken studenten 
van verschillende sportgerelateerde studies, samen 
met bewoners en professionals, door zelf onderdeel 
te zijn van de ontwikkeling van het lab. Petra en Frank 
nemen jullie aan de hand van een aantal stellingen mee 
in de zin en logica van deze manier van samenwerken. 
De Living labs sport en bewegen zijn een initiatief van 
Sportinnovator en ZonMw. Vanuit Katapult worden zij 
ondersteund in netwerkvorming en kennisdeling. 

Door: Frank van Eekeren – De Haagse Hogeschool
Petra Janssen - gemeente Den Haag

 #livinglab #gemeente #sport
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7. 50% UP TO DATE ONDERWIJS INGEVULD 
DOOR BEDRIJFSLEVEN: 13.30 - 14.30 UUR 
[ZAAL 3]
Een innovatief vakmens van de toekomst heeft up-to-
date real time onderwijs nodig!

Wij laten zien dat er perspectief is om 50% up-to-
date onderwijs in te laten vullen door het bedrijfsleven. 
Vanuit 2 MKB!dee projecten gericht op bouw- en 
installatietechniek hebben we eerst een leercultuur 
onderzoek gedaan. Met die uitkomsten is vervolgens een 
hybride leerconcept ontwikkeld, waarbij de vakkennis 
van bedrijven zowel digitaal als in de praktijk beschikbaar 
wordt voor zowel studenten als werkenden en ook up-
to-date gehouden wordt. Benieuwd hoe we dat hebben 
aangepakt en inspiratie nodig om toe te passen voor 
jouw onderwijs? Het kan dus wel!

Door: Geert Robben en Timo Jansen - Bouwmensen
#onderwijsontwikkeling #mkbidee #bedrijfsleven

6. SLEUTELEN AAN VERANDERENDE 
ORGANISATIES: 13.30 - 14.30 UUR [ZAAL 4]
Ons werk daagt ons steeds meer uit, het wordt complexer, 
dynamischer en ook steeds meer digitaal verbonden. 
Dit vraagt van onze organisaties dat ze zich permanent 
ontwikkelen. Tijdens deze sessie zoomen we in op 
aspecten waaraan binnen de organisatie “gesleuteld” 
kan worden en waarmee je de organisatie voorbereidt op 
dynamiek en verandering. We nemen je mee, naar “hoe 
het wel kan” en geven aansprekende voorbeelden van 
veranderende organisaties en ontwikkelingen waarin ze 
meegaan. Robert Jan heeft jaren ervaring als mentor bij 
NLgroeit en staat nu aan het roer van Hedon, het bedrijf 
waarin hij in korte tijd samen met de medewerkers een 
nieuwe bedrijfscultuur realiseerde. Maurice heeft een 
schat aan ervaring als organisatiecoach en ondersteunt 
organisaties vanuit Innovam in hun personeelsontwikkeling. 

Door: Maurice Hilferink - Innovam en  
Robert Jan Vreeburg - Hedon
#smartindustry #lerendeorganisatie #llo
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8. NIEUWE MANIEREN VAN LEREN 
EN INNOVEREN MET STUDENTEN EN 
MEDEWERKERS: 13.30 - 14.30 UUR [ZAAL 2]
Twee vakmensen uit ons netwerk vertellen hoe je met 
de inzet van studenten en medewerkers tijdens een 
nieuwe werkvorm komt tot ideeën en oplossingen voor 
actuele vraagstukken. Samen gaan ze aan de slag tijdens 
een Hackaton, Makaton of MKB Business Innovation 
Challenge.

Door: Tim van der Voord - Smart Makers Education en 
Edo Regtop - Katapult 
#hackaton #innovatie #studenten #challenge #makaton

9. GRIP OP JE GELD: 13.30 - 14.30 UUR [ZAAL 5]
Bij de vraag ‘wat heeft de vakmens van de toekomst 
nodig’ denk je waarschijnlijk snel aan 21-century skills 
of kennis van de nieuwste technologische toepassingen. 
Er zijn ook basale skills die aandacht in het onderwijs 
verdienen. Bijvoorbeeld het omgaan met geld. Want 
wat blijkt: Studenten die geldzorgen hebben, hebben 
meer moeite hun opleiding met succes af te ronden. En 
de vakmensen van de toekomst kunnen de afleiding 
van geldzorgen ook wel missen. Vanuit de pps EWA 
Haaglanden hebben Rabobank Den Haag, ROC 
Mondriaan en spelontwikkelaar &ranj is daarom een 
leerlijn en een serious game ontwikkeld om studenten 
meer grip op hun geldzaken te laten krijgen. Studenten 
doen kennis en vaardigheden op voor een financieel 
gezond leven, als student én in de toekomst.
Wat kunnen we doen om voor álle studenten bij te 
dragen aan financieel gezond leven en een mooie start 
van hun loopbaan?

Door: Maurits Grievink - Katapult , Anamaria Waarts - 
ROC Mondriaan en Harry Wientjens - Rabobank
#seriousgame #geld 

10. VANGEN & BORGEN VAN INNOVATIEF 
VAKMANSCHAP MET WISBITS: 
14.45 - 15.45 UUR [ZAAL 4]
Op welke schatkist vol (vak)kennis & expertise zit jouw 
organisatie eigenlijk? En hoe kun je dit samen effectief 
ontsluiten? In deze interactieve workshop nemen de 
leerexperts van Wisbits je hierin mee. We bespreken 
best practices van organisaties die vakmanschap 
effectief borgen en delen. Daarnaast gaan we actief aan 
de slag met de kennis en kunde van jouw organisatie. 
We brengen samen in kaart hoe je het vakmanschap 
op de werkvloer online en offline centraal stelt. 
Praktijkgestuurd en bottum-up: teamgestuurd leren, dus! 
Na deze workshop kun jij morgen zelf aan de slag met 
alle praktische tips en tools.

Door: Nicole van ’t Wout – blendIN solutions
#llo #lerendeorganisatie 

11. BOUWEN AAN HET VAK VAN DE TOEKOMST: 
14.45 - 15.45 UUR [ZAAL 2]
Binnen de pps’en wordt op veel manieren onderwijs 
ontwikkeld om de vakmens van de toekomst op te leiden. 
De vorm en inhoud verschillen hierin van elkaar. Hoe 
zorgen wij ervoor dat de leermiddelen en bouwstenen, 
ontwikkeld binnen de pps, bereikbaar en toegankelijk 
zijn voor iedereen? Wat hebben wij hiervoor nodig? 
Hoe houden wij een leven lang leren in beweging? Hoe 
zorgen wij dat kennis delen, vermenigvuldigen wordt? 
Wil je ook meebouwen aan deze toekomst, kom dan 
naar deze sessie!

Door: Harald Leeuwis en Cees Bak - Consortium MBO
#mbo #bouwblokken #onderwijsontwikkeling
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12. FLEXIBILISERING VAN HET ONDERWIJS MET 
DE WERKSTUDENT: 14.45 - 15.45 UUR [ZAAL 5]
MKB Digital Workspace, de Digitale Werkplaats uit 
Amsterdam heeft in het begin van de coronacrisis 
ervoor gekozen om werkstudenten in te zetten om 
ondernemers zo snel en goed mogelijk te helpen met hun 
digitaliseringsvraag. Inmiddels hebben deze studenten 
al honderden ondernemers geholpen met efficiënter 
werken, groeien of kosten besparing. Benieuwd wat hun 
ervaringen zijn? Kom er tijdens deze sessie achter wat 
de valkuilen zijn, maar ook wat de meerwaarde is voor 
studenten/school/regio.

Door: Joost Reimert en Ynte Bakhuizen -  
MKB Digital Workspace
#werkstudent #digitalisering #mkb #mbo #hbo

13. VIRTUAL REALITY! EEN BEDREIGING OF EEN 
KANS? 14.45 - 15.45 UUR [ZAAL 7]
Digitalisering van het onderwijs houdt bij veel scholen 
op bij het vervangen van schoolborden door digiborden 
en het vervangen van boeken door online lesmateriaal. 
Landstede MBO en de VANWV gaan met de invoering 
van Virtual Reality in het onderwijs een stap verder 
in het digitaliseren van het onderwijs. In het MBO-
onderwijs maakt de VANWV gebruik van: Augmented 
Reality (AR) en Virtual Reality (VR). Het trainen in 
Virtual Reality biedt de student/professionals een extra 
trainingsmogelijkheid tussen theorie en praktijk. Het laat 
studenten/professionals levensechte situaties ervaren die 
veelal moeilijk trainbaar zijn of bijvoorbeeld te gevaarlijk, 
te kostbaar of moeilijk organiseerbaar zijn. Hierdoor 
worden zij beter voorbereid op stage en/of werk. Door 
gebruik te maken van Virtual Reality kunnen er meer 
studenten/professionals tegelijkertijd trainen, hetgeen 
veel wachttijd voorkomt.

Door: Hedy Siemerink -  
Veiligheidsacademie Noordwest Veluwe
#digitalisering #VR #AR #veiligheid

14. HOE BOUW EN ONDERHOUD IK EEN 
DUURZAME RELATIE MET HET WERKVELD? 
14.45 - 15.45 UUR [ZAAL 1]
Samenwerken tussen werkveld en onderwijs is de 
sleutel tot succes bij het opleiden van de professional van 
morgen. Vraag is alleen hoe weten we elkaar te vinden 
en hoe weten we wie welke behoefte heeft? Is goed 
accountmanagement of relatiebeheer hier het antwoord? 
Maar wat is dat dan en hoe doe je dat? Welke systemen 
gebruik je hiervoor en wat houd je dan allemaal bij? En 
waarom? En hoe kunnen we elkaars netwerk gebruiken, 
zonder alles meteen weg te geven?
Vanuit het Centre of Expertise HTSM van Fontys hebben 
we hier wel ervaring mee, maar we hebben ook nog 
veel vragen. Laten we leren van elkaar en laten wij als 
relatiebeheerder of accountmanagers ook samenwerken. 
Gebruik maken van elkaars netwerk door samen te 
werken en elkaar weten te vinden. Tijdens de sessie 
laat Mark zien hoe zij het hebben aangepakt en waar ze 
tegen aanlopen. Hij geef inzicht in hun systeem, wat zij 
allemaal bijhouden en waarom. Wat is jouw idee hierover 
en wat kunnen zij wellicht nog beter doen? Het doel is 
van elkaar te leren in een open en interactieve sessie. 
Iedereen is welkom om te halen en te brengen.

Door: Lonneke Peters -  
Centre of Expertise HTSM van Fontys
#coe #relatiebeheer #accountmanagement #mkb 
#netwerk 13. VIRTUAL REALITY! EEN BEDREIGING 

15. HACKING WOMEN INTO TECH 14.45 - 15.45 
[PLENAIRE ZAAL & ZAAL 8]
Vertegenwoordigers van vijf teams van hackers pitchen 
hun doorbraken voor het enthousiasmeren van meer
meiden en vrouwen voor een carrière in de technische 
sector in Nederland. Deze doorbraken werken ze nu uit
tot concrete business cases, die door koppeling aan 
financiering en middelen gerealiseerd kunnen worden.
De doorbraken komen voort uit het evenement Hacking 
Women into Tech dat op 22 oktober onder de vlag van
de HCA Topsectoren en Holland High Tech plaatsvond 
op de BIC-campus in Eindhoven. Verschillende teams 
van Hackers met hun achtergrond in bedrijfsleven, 
overheid, onderwijsinstellingen, of nog als student, 
werkten hier een dag lang aan concrete ideeën die het 
voor vrouwen en meiden aantrekkelijker zouden maken 
om in de techsector te komen werken. Ze pitchten hun 
ideeën die dag voor een heuse Dragons’ Den. 5 teams 
maken op de Katapultdag met jou een verdiepingsslag, 
om zo meer meiden en vrouwen te boeien, binden 
en te behouden voor een opleiding en loopbaan in de 
technische sector.

13.30 - 14.00 uur Pitches (plenaire zaal)
14.00 - 14.30 uur  Speeddaten (zaal 8)
14.45 - 15.45 uur Verdieping en demo’s (zaal 8)

#techniek #vrouwen #instroom
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FESTIVAL
TERREINENTREE PLENAIR

7 6

8

5 4 3 2 1

REGEL ‘T!

Wat: Je krijgt de kans om experts alles te vragen 
over regelingen die je verder kunnen helpen bij 
financieren van (activiteiten in) je pps. Of die je 
pps een extra impuls kunnen geven.

Doel: Informeren over regelingen
Duur: 30 minuten

20. SLIM: 13.30 - 14.00 UUR
Vragen over de regeling voor het aanjagen van leren en 
ontwikkelen in het mkb? Daniel Rodenburg (Ministerie 
van SZW) staat voor je klaar.

21. REGIONAAL INVESTERINGSFONDS: 15.00 - 
15.30 UUR
Vragen over de nieuwe regeling van het Regionaal 
Investeringsfonds? Maurits Grievink (Katapult) en Tycho 
Laan (Ministerie van OCW) staan voor je klaar. 

EXTRA’S

Op het festivalterrein is van alles te beleven. Waar liggen 
kansen om vakmensen van de toekomst te vinden? 
Hoe krijgen we meer meiden in de ICT en hoe kan VR 
als hulpmiddel gebruikt worden in het opleiden en 
doorontwikkelen van vakprofessionals? Loop langs bij de 
verschillende stands. Uiteraard is er op het festivalterrein 
volop gelegenheid om verder met elkaar in gesprek 
te gaan. Wie weet ontstaan hier wel nieuwe mooie 
samenwerkingsverbanden.

A. WAAR LIGGEN DE KANSEN OM VAKMENSEN 
VAN DE TOEKOMST TE VINDEN? 
Voor sommige sectoren is het tekort aan personeel 
nijpend. Denk aan de techniek en ICT. Meten is weten en 
daarom heeft Platform Talent voor Technologie (PTvT) 
data-analyse en onderzoek gedaan. Waar ligt onbenut 
potentieel? Hoe kunnen we jongeren enthousiasmeren 
voor een opleiding en baan in de techniek? Hoe zit het 
bijvoorbeeld met jongeren met een migratieachtergrond? 
En wat is de invloed van ouders op de studiekeuze? Bij 
deze stand kun je factsheets van data en onderzoek 
ophalen en hierover in gesprek gaan. Ook kun je 
meedoen met een prijsvraag! 

Door: Nina Terpstra – Platform Talent voor Technologie
#techniek #instroom #onderzoek

FESTIVAL
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B. HACKING WOMEN INTO TECH
Vertegenwoordigers van vijf teams van hackers pitchen 
hun doorbraken voor het enthousiasmeren van meer
meiden en vrouwen voor een carrière in de technische 
sector in Nederland. Deze doorbraken werken ze nu uit 
tot concrete business cases, die door koppeling aan
financiering en middelen gerealiseerd kunnen worden. 
De doorbraken komen voort uit het evenement Hacking 
Women into Tech dat op 22 oktober onder de vlag van 
de HCA Topsectoren en Holland High Tech plaatsvond 
op de BIC-campus in Eindhoven. Vijf teams van 
Hackers met hun achtergrond in bedrijfsleven, overheid, 
onderwijsinstellingen, of nog als student, werkten hier 
een dag lang aan concrete ideeën die het voor vrouwen
en meiden aantrekkelijker zouden maken om in de 
techsector te komen werken. Ze pitchten hun ideeën 
die dag voor een heuse Dragons’ Den. Naast de 
verdiepingsslag in de sessies, zijn zij de hele middag 
aanwezig om met jou in gesprek te gaan. 

#techniek #vrouwen #instroom

C. VIRTUAL REALITY IN HET MBO ONDERWIJS 
EN LEVEN LANG ONTWIKKELEN
Op de informatiestand van de Veiligheidsacademie NWV 
kun je diverse ontwikkelde Virtual Reality toepassingen 
bekijken en ervaren. Tevens kun je informatie krijgen 
over het proces en de toegepaste technieken zoals een 
stemcomputer en artificial intelligence.

Door: Rutger Bronger, Rene Clausen, Teus Timmer en 
studenten van pps “Veiligheidsacademie Noordwest 
Veluwe”
#digitalisering #VR #AR #veiligheid

D. SUPERHELDEN VOOR DE TECHNIEK – 
HOE KRIJG JE ZE BINNEN, HOE HOU JE ZE?
De carrièreperspectieven in technische sectoren zijn 
uitstekend, maar de tekorten in verschillende sectoren 
lopen op. Het aantal jongeren dat kiest voor technische 
richtingen blijft achter bij de vraag. Bij het werven en 
opleiden van jongeren kunnen en moeten er dus nog 
grote stappen gezet worden.

Vanuit Katapult willen wij daarom trainingen aanbieden 
die docenten, opleidingsmanagers en bedrijven in staat 
stelt beter aan te sluiten op de behoeften en drijfveren 
van jongeren. Op basis van het Beta&TechMentality-
model laten wij zien hoe je een bredere groep jongeren 
kunt inspireren voor techniek. De 7 Werelden van 
Techniek bieden daarvoor aansprekende contexten. 
En de kracht van taal en beeld geeft praktische tips en 
handvatten rondom een effectieve communicatie. 

Wil je meer weten over het Beta&TechMentalitymodel en 
de training, kom dan langs!

Door: Rolf Schreuder en Sandra Tegtmeier - PTvT

#instroom

E. BE AN ENGINEER
Be an Engineer is een samenwerkingsinitiatief dat de 
krachten bundelt van hogescholen, brancheverenigingen, 
bedrijven en overheden om additioneel talent de techniek 
in te laten stromen. Nu al 2 jaar wordt er succesvol 
campagne gedraaid via instagram en facebook voor (zij-)
instromers, kandidaten met een passie voor techniek 
maar zonder technische vooropleiding. Het gaat hier om 
vergroten van de pool van technisch talent en zij gaan 
betaald leren en werken. Er is aanbod voor werken in de 
energietransitie, bouw, installatietechniek, industrie en 
civiel, ook kan er gekozen worden voor een 2- of 4-jarige 
opleiding. 

Wij zijn er vandaag om meer te vertellen en toe te lichten 
hoe het werkt. We werken ook veel samen met partijen 
als de Vereniging Hogescholen, FastSwitch, Topsectoren, 
Techniekpact en PTvT.

Door: Tanja Hulst - Be an Engineer

#techniek #instroom #zijinstroom #technischtalent
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Bij Katapult vinden we 
het belangrijk continue te 
blijven leren en om kennis te 
delen. Als je bij wilt blijven 
in deze snel veranderende 
wereld moet je voortdurend 
schakelen. Dat vraagt 
nogal wat van jou en de 
organisatie waarin je werkt: 
flexibiliteit, wendbaarheid, 
innovatievermogen en nauwe 

samenwerkingen met anderen. Daar kun je wel wat hulp 
bij gebruiken, want als je dit allemaal alleen doet, kost 
het je onnodig veel tijd en maak je nauwelijks impact. 
Daarom hebben we de Katapult Academie opgericht: 
daar vind je alles wat je wilt weten over onderwijs, 
bedrijfsleven en de interactie tussen beide (trainingen, 
tools, publicaties etc). Op deze manier blijven we een 
lerend netwerk dat continue groeit in kennis en omvang.

DOE MEE EN BEREIK MEER MKB!
Wil jij, vanuit het onderwijs en/of je publiek private 
samenwerking, je waarde voor meer mkb-bedrijven 
vergroten? Dan is de training vergroot je meerwaarde 
voor het mkb iets voor jou! Aan de hand van 5 thema’s 
word jij gevoed met theorieën die direct toepasbaar 
zijn in de praktijk. Dus heb jij een (flinke) ambitie om het 
mkb meer te bereiken en kun jij hier wel wat hulp bij 
gebruiken? Doe dan mee en bereik meer mkb! 

F. WISBITS & VRAAGBAAK: 
SPARREN MET LEEREXPERTS
Wat zijn jouw beste tips over leren & ontwikkelen op de 
werkvloer? Bij deze stand verzamelen wij de mooiste 
brokjes wijsheid van de Katapultdag-bezoekers. Want 
samen komen we verder! 
Voor de beste tips staat er een leuke attentie klaar. 

Ervaar jij juist een struikelblok? Dan kun je hier ook 
terecht. Bij deze stand kun je sparren over al jouw vragen 
over leren & ontwikkelen op de werkvloer. De leerexperts 
van Wisbits denken met je mee. Zij kunnen je helpen met 
vraagstukken rondom leercultuur, (blended) leertrajecten 
en kennisborging. Loop gerust even langs als je behoefte 
hebt aan praktische tips.

Door: Nicole van ’t Wout – blendIN solutions

#shareyourwisbits

PPS VOOR BELEID
Publiek private samenwerkingen, oftewel pps. We 
kunnen er niet meer om heen. Met maar liefst 450 
samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs en 
bedrijfsleven zijn we flink in beweging en spannen zij 
zich in om antwoorden te geven op het omgaan met de 
razendsnelle ontwikkelingen in onze maatschappij. Maar 
wat is zo’n pps eigenlijk nou en wat voor rol zou pps 
kunnen spelen binnen jouw ecosysteem? Tijdens deze 
training nemen we je in 2 dagdelen mee in de wereld van 
pps.

MEER INFORMATIE? 
Ga dan naar www.wijzijnkatapult.nl/academie

VRAAG-MAAR-RAAK! MEN IN PINK
Heb jij hulp nodig bij een communicatievraagstuk, bij 
het invullen van je business model canvas, of ben je heel 
benieuwd hoe andere pps’en opgeschaald hebben? Laat 
weten waar je naar op zoek bent! Met een netwerk van 
inmiddels meer dan 450 samenwerkingsverbanden, is er 
vast iemand die jou hier verder mee kan helpen. Beschik 
je zelf over bepaalde kennis en wil je daarmee jouw 
pps-collega’s in het netwerk helpen? Bied hier dan jouw 
expertise vrijwillig aan. Vandaag loopt de ‘men in pink’ de 
hele middag rond om jouw vraag of aanbod op te halen!

G. ACTUEEL ONDERWIJS VOOR 
DE VAKMENS VAN DE TOEKOMST
Hoe kunnen het mkb en het onderwijs elkaar versterken 
en samen tot mooie oplossingen komen? De winnaar 
van de Pro-motor Award 2021 weet daar alles van!  In 
het winnende project van het Centre of Expertise HTSM 
hebben onderzoekers via een pps-constructie het zgn. 
3T concept (triage, testen en traceren ) ontwikkeld 
voor het creëren van “Coronavrije bubbels”. Dit is een 
goedkope en mensenvriendelijke testmethodiek voor 
COVID-19 en heeft zich in praktijk bewezen. 

De pps-constructie heeft gezorgd voor een succesvolle 
combinatie van toegepast onderzoek, mkb-
ondernemerschap en concrete toepassingen met en door 
studenten van mbo, hbo en wo. Een prachtvoorbeeld 
van actueel onderwijs dat aansluit bij de praktijk en 
een grote bijdrage levert aan het opleiden van de 
vakmens van de toekomst. En dat alles tijdens uitermate 
uitdagende omstandigheden die de Coronapandemie 
met zich meebracht. Deze pps-constructie bewijst de 
meerwaarde van samenwerking, in goede en moeilijke 
omstandigheden. Benieuwd naar het concept en hoe zij 
dit aangepakt hebben? Kom dan langs!

Door: Joost Schoeber - Fontys

#promotor #hbo #onderzoek

CADEMIE
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SOCIAL MEDIA
Via social media zal er verslag worden gedaan over de 
Katapultdag. Uiteraard leuk om zelf ook actief te delen 
wat er allemaal op de Katapultdag gebeurt! 
@wijzijnkatapult #katapultdag

STA JIJ OP DE KAART?
Op de website van Katapult netwerk.wijzijnkatapult.
nl vind je alle ruim 450 pps’en. Van centre of expertise 
tot Centrum voor innovatief vakmanschap en van 
Fieldlab tot Werkplaats. Wist je dat je gemakkelijk zelf 
je gegevens kunt aanpassen? Dat je deze kaart ook 
kunt gebruiken om een specifiek deel van alle pps’en 
op je eigen website te plaatsen? En wist je dat je nog 
gemakkelijker gericht kunt zoeken? Check of je er zelf al 
goed op staat en vul aan!

“OM DE MAATSCHAPPELIJKE 

OPGAVEN IN DE GEBOUWDE 

OMGEVING MET HET OOG 

OP DE ENERGIETRANSITIE TE 

KUNNEN REALISEREN, ZIJN ER 

VOLDOENDE GESCHOOLDE 

ARBEIDSKRACHTEN NODIG. 

DE HUIDIGE ARBEIDSMARKT 

LOOPT TEGEN ZIJN GRENZEN 

AAN EN ER IS NIEUWE 

KENNIS, VAARDIGHEDEN EN 

COMPETENTIES NODIG.”

CLAUDIA REINER - TECHNIEK NEDERLAND
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KATAPULT HET-KAN-DUS-WEL BIJ JOU OP LOCATIE
Wil je zelf een het-kan-dus-wel sessie organiseren of ben je geïnteresseerd om 
op jouw event je pps onder de aandacht te brengen en denk je dat je de hulp van 
Katapult daarbij kan gebruiken? Neem contact op via hallo@wijzijnkatapult.nl

INFO EN MOGELIJKHEDEN
hallo@wijzijnkatapult.nl
085 - 05 10 664

#wijzijnkatapult

#wijzijnkatapult


