Studiereis Nederland
6, 7 en 8 februari 2019
op expeditie naar de mooiste onderwijsinnovaties,
campussen en good practice PPS-en van het land

Voorlopig programma
Katapult studiereis 6,7 en 8 februari 2019
Woensdag 6 februari
World Horti Center – Naaldwijk
Deze splinternieuwe campus is het
belangrijkste innovatiecentrum van de
internationale glastuinbouwsector.
Bedrijfsleven, onderwijs en overheid
innoveren, verbinden, creëren en
inspireren. We zijn te gast bij de PPS die
hier huist: hoe leiden zij op voor de
tuinbouw van de toekomst?
HTC Delft
Deze voormalig Promotor Award-winnaar
koppelt projecten van partnerbedrijven aan
leerprogramma’s van onderwijs-instellingen
zoals ROC Mondriaan en De Haagse
Hogeschool. Werknemers van bedrijven,
studenten (mbo-hbo-wo) en docenten
werken intensief samen aan innovatieve
projecten. Studenten en werknemers
ontwikkelen hun talenten en kennis, deze
stromen uiteindelijk weer terug naar de
bedrijven.
Centre of Expertise Biobased &
Circulaire Economie.
Het CoE BBE staat centraal in de transitie
naar een duurzame wereld, naar een
economie die veel meer draait op
biomassa, dan op fossiele brandstoffen. Het
Coe is de kennispartner voor bedrijven in
de Biobased Delta. Het voert toegepast
Biobased onderzoek uit dat er toe doet,
helpt bedrijven met hun Biobased ambities
en zorgt ervoor dat Biobased onderwijs een
plekje krijgt in alle niveaus van onderwijs in
Nederland.
Gezamenlijk diner en reizen naar het hotel.

Voorlopig programma
Katapult studiereis 6,7 en 8 februari 2019
Donderdag 7 februari
Centre of Expertise HTSM
Fontys Coe HTSM verbindt hbo aan
het bedrijfsleven. Samen doen ze
onderzoek en ontwikkelen
innovatieve technologieën,
waarvan onderwijs én bedrijfsleven
beter worden. In Open Learning
Labs werken studenten en
werknemers aan hun ontwikkeling
met online modules en
praktijkervaring in labs.
TechTalk
Op Strijp laten we ons bijpraten
over de nieuwste technologische
innovaties. Welke? Dat weten we
pas kort tevoren!
Dialoog / intervisie in de Loonse en
Drunense duinen
Vaak leren we minstens zo veel van
elkaar, als van goeroes en experts.
Daarom trekken we ons na het
technische geweld van vanochtend
terug in de duinen om met elkaar te
sparren. Wat zijn de beroepen van
de toekomst waarvoor we
opleiden? En wat betekent dat voor
ons onze persoonlijke drive en
bezieling?
Gezamenlijk diner en reizen naar
het hotel.

Voorlopig programma
Katapult studiereis 6,7 en 8 februari 2019
Vrijdag 8 februari
Reizen naar Amsterdam
Codam, coding university
Codam is het tegenovergestelde van
traditioneel onderwijs. Geen docenten,
maar leren door daadwerkelijk te doen en
complexe problemen op te lossen. In een
omgeving waar je leert van elkaar en waar
elke student ook docent is. De lesstof wordt
‘gegamificeerd’ aangeboden als ware het
een computerspel en wordt constant
geüpdatet zodat de inhoud dynamisch en
relevant blijft. Komt dat zien!
Amsterdam Creative Industries Network
De Knowledge Mile is het live living lab van
Amsterdam. Uniek in de wereld. De
Wibaut- en Weesperstraat zijn de twee
belangrijkste straten in het gebied dat zich
kenmerkt door grootstedelijke
vraagstukken zoals veel verkeer,
wateroverlast, luchtverontreiniging en
sociaal isolement. Het Amsterdam Creative
Industries Network is de drijvende kracht
achter het programma.
Smart Makers Education
Op de 3D Maker Zone in Haarlem werken
studenten van het Nova Collega door
middel van Hackatons aan complexe
vraagstukken uit het veld. De high Tech
campus biedt ze een scala aan nieuwe
technologie om in te zetten.
Wrap-up en afsluitende borrel.
Om 17uur is het programma afgelopen.

Wat, waar, wanneer en hoeveel?
Tijdens buitenlandse PPS-reizen naar Canada, Silicon Valley, Estland, Finland
etc. zagen we veel goede voorbeelden van onderwijsinnovatie, inspirerende
businesscases, innovatiehubs en meer. We leerden óók telkens dat de
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in Nederland uniek is! Andere
landen kunnen nog wat leren van de manier waarop mbo en hbo en het
bedrijfsleven nieuwe vormen van onderwijs en innovatie vormgeven. En er valt
ontzettend veel van elkaar te leren als je een paar dagen op stap bent met
elkaar. Daarom nu op studiereis in eigen land!

Wil je mee? Wie het eerst komt, wie het eerst maalt en er is plek voor
maximaal 30 PPS-deelnemers. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat je alle drie
de dagen deelneemt, met busreis en overnachtingen, juist omdat de
groepsdynamiek de helft van de toegevoegde waarde is.
De kosten en eigen bijdrage gaan € 500,- per persoon bedragen. Daarmee
dekken we de kosten van je reis, eten en verblijf. Katapult ontwikkelt en
coördineert het programma.
We kijken uit naar je inschrijving! Meld je aan via deze link.

Voor vragen kun je je wenden tot Laura Roebroeck of Miriam Korstanje:
laura.roebroeck@wijzijnkatapultnl of miriam.korstanje@wijzijnkatapult.nl

