UITNODIGING
SMART EDUCATION – JAARCONFERENTIE CIV SMART TECHNOLOGY 2019

WAT: SMART EDUCATION – JAARCONFERENTIE CIV SMART TECHNOLOGY 2019
LOCATIE: CAMPUS TU DELFT
TIJD: 13 FEBRUARI 2019 VAN 13.30 TOT 17.30 UUR

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Jaarconferentie van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV)
Smart Technology, die geheel in het teken staat van het inkleuren van het programma Smart Education 2019-2022.
WAT VOORAF GING
Het CIV Smart Technology, een actief samenwerkingsverband tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid, zet
zich sinds 2015 in voor de continue ontwikkeling van onderwijs richting toekomst. Het resultaat is dat het mbo
beroepsonderwijs in de regio van het CIV Smart Technology daadwerkelijk vernieuwt zowel wat betreft vorm als
inhoud.
Er is een nieuwe opleiding Smart Technology gestart en er zijn living labs, waar studenten, docenten en professionals
werken aan opdrachten rond de toepassing van smart technology. Daarnaast ervaren studenten in bedrijfslabs
hoe smart technology in de praktijk werkt. Ook werken we aan een netwerk van technohubs. Locaties met smart
faciliteiten waar niet alleen mbo en hbo studenten kunnen werken aan opdrachten, maar ook basis- en voortgezet
onderwijs kennis kunnen maken met slimme techniek.

EN NU SAMEN VERDER AAN DE SLAG
De komende jaren gaan we het smart technology onderwijs verder verbreden en verdiepen naar een aantal
toepassingsgebieden: Smart Building, Smart Energy, Smart Industry, Smart Mobility, Smart Health, Smart Logistics.
Tijdens de jaarconferentie willen we samen met u verder invulling geven aan smart technology onderwijs in deze
toepassingsgebieden. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die in het onderwijs al snel een plaats moeten krijgen en
wat ligt er aan de horizon? Welke vragen heeft u en welke bijdrage kunt u leveren aan de opgave om de professional
van de toekomst op te leiden? Het gaat niet alleen om het opleiden van jonge mensen, maar ook om het bij-, her- en
nascholen van professionals.
Op verschillende toepasselijke locaties op de Campus TU Delft werken we zo met huidige en nieuwe partners vanuit
onderwijs, bedrijfsleven en overheid aan de contouren van het programma Smart Education 2019-2022.
GLOBAAL PROGRAMMA JAARCONFERENTIE

13.00 – 13.30 uur

Inloop

13.30 – 15.30 uur

Paralelle sessies rond de smart toepassingsgebieden met inleiding vanuit TU Delft
(op verschillende inspirerende locaties op TU Delft Campus)

15.30 – 16.00 uur

Rondleiding en wandeling naar plenaire locatie

16.00 – 17.00 uur

Plenair programma

17.00 – 17.30 uur

Napraten met een hapje en een drankje

AANMELDEN VERPLICHT
U kunt zich voor de jaarconferentie aanmelden door een mail te sturen aan tbossink@idcollege.nl bij voorkeur met
vermelding naar welk bovenstaand smart toepassingsgebied uw belangstelling uitgaat. Aanmelden is verplicht omdat
we veel belangstelling verwachten.
Het complete programma volgt in januari 2019.
Voor meer informatie over de activiteiten van het CIV Smart Technology zie www.civ-smarttechnology.nl

