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13-01-2016, Den Haag 
Bijlage persbericht  

 

Bijlage: de genomineerden van 2016 
 

o Knowledge Mile Community: ‘Applied Research Ecosystem'  
Amsterdam Creative Industries Network 
De voordracht beschrijft een lange-termijn regionale samenwerking waarin 
stakeholders samenkomen om innovatieve oplossingen voor grootstedelijke 
problemen te testen, te ontwikkelen en te tonen.  

Deze voordracht is genomineerd vanwege de wijze waarop diverse participanten in 
een netwerk zich hebben organiseren om een bepaald doel/visie te bereiken. 
Amsterdam Creative Industries Network weet via de Knowledge Mile community een 
maatschappelijk thema (grootstedelijke gebieden) multidisciplinair aan te pakken 
door samen te werken met regionale en lokale partijen, zoals bewoners en bedrijven. 
Deze participatie-organisatie is een innovatieve aanpak die veel potentie heeft voor 
andersoortige vraagstukken binnen Nederland.  

 

o Programma ‘Samen werken en leren met energie’ 
Sustainable Electric Energy Centre of expertise 
De voordracht beschrijft een programma die zij-instromers een hbo-studie voor 2 
dagen p/w laat combineren met een nieuwe baan voor 3 dagen p/w als trainee bij één 
van de partnerbedrijven. 

Deze voordracht is genomineerd vanwege de nieuwe innovatieve leermethodes en 
aanpakken. Het Leven Lang Leren thema wordt in dit programma aangepakt, door de 
focus op zij-instromers. Hierbij is tevens een vertaalslag gemaakt van een succesvol 
mbo-concept (BBL) naar een duaal hbo-traject. De betrokkenheid van het bedrijfsleven 
via het traineeship is groot. Het duale traject kent tevens de potentie voor andere 
sectoren/regio’s om via deze wijze van les geven, nieuwe onderwijsaanpakken te 
generen.  
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o Project Ekolectric 
HighTechCentreDelft  
De voordracht beschrijft een ketenoverschrijdend project waarin Accenda B.V. 
initiator is om samen met gemeente en onderwijs samen werken aan elektrisch rijden 
en techniekonderwijs.  

Deze voordracht is genomineerd vanwege de wijze waarop innovatie en kennis uit de 
praktijk, het bedrijfsleven, in het beroepsonderwijs gebracht wordt. Ook wanneer het 
gaat om implementatie en onderhoud. Accenda B.V. innoveert en zij betrekken wo, hbo 
en mbo erbij om deze materie uit te diepen en op te pakken. De ketenaanpak zorgt voor 
een optimale en efficiënte kenniscirculatie tussen bedrijf en onderwijs.  

 

o Kartrekker Loek van Seeters, Chief Engineer bij DAF 
Automotive Centre of expertise  
De voordracht beschrijft een ambassadeur van publiek-private samenwerking waarbij 
hij het o.a. voor elkaar heeft gekregen dat de drie concurrerende Automotive 
hogescholen samen gingen werken. 

Deze voordracht is genomineerd vanwege de mate van cocreatie waarbij mensen uit 
bedrijfsleven en scholen niet in een vraag-aanbod of opdrachtgever-opdrachtnemer 
relatie zitten, maar in cocreatie het onderwijs en innovatie vormgeven. Van Seeters 
heeft de samenwerking op gang gekregen, commitment vanuit bedrijfsleven behaald 
en concurrentie weten weg te masseren. De uitkomst hiervan is dat het de 
samenwerking is gelukt om te continueren t/m 2020.  

 

o Duurzaamheidsfabriek  
PPS Verbrandingsmotoren, CIV Energie en CIV Maritiem  
De voordracht beschrijft een open innovatie infrastructuur waar bedrijven toegepast 
onderzoek en valorisatie najagen in innovatieprojecten waar onderwijs aan wordt 
gekoppeld voor nieuwe generatie technici.  

Deze voordracht is genomineerd vanwege de fysieke locatie waar bedrijven en scholen 
op één plek samen werken. Daar worden ondernemers, studenten en docenten direct 
met elkaar verbonden. Hoewel de fabriek zelf niet zozeer ‘nieuw’ is, de fabriek bestaat 
al even, het onderwijsconcept v/d toekomst waar innoveren, leren en werken worden 
gecombineerd, inspirerend en verdient opschaling.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie: 
Judith Vos, projectleider communicatie Platform Bèta Techniek.  

Contactgegevens:  
E: j.vos@deltapunt.nl,  
M: 06 46 35 46 40 
T: 070 311 97 65 

mailto:j.vos@deltapunt.nl
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Websites:  
www.pro-motor-award.nl 
www.publiekprivaatsamenwerken.nl  

Andere contactpersonen:  
Pieter Moerman, Secretaris van de Pro-Motor Jury 

Contactgegevens:  
p.moerman@deltapunt.nl  

Interessante rapporten:   
Publiek Privaat innoveren handboek, te downloaden via de link. 
Auditrapportage Centra, 2014, te downloaden via deze link 

Logo’s en afbeeldingen:   
Zie bijlage e-mail. 

Uitreiking prijs: 
De Pro-Motor wordt uitgereikt op de General Assembly, 3 en 4 feb 2016, de landelijke 
bijeenkomst voor alle mbo en mbo Centra. Voor meer informatie en aanmelden, klik op deze 
link.  

http://www.pro-motor-award.nl/
http://www.publiekprivaatsamenwerken.nl/
mailto:p.moerman@deltapunt.nl
http://www.publiekprivaatsamenwerken.nl/kennisprogramma/links-download/downloads/overig/handboek-publiek-privaat-innoveren
http://www.publiekprivaatsamenwerken.nl/kennisprogramma/links-download/downloads/rapport/auditrapport-dynamiek-onderweg
http://www.publiekprivaatsamenwerken.nl/actueel/agenda/2016/general-assembly-editie-7
http://www.publiekprivaatsamenwerken.nl/actueel/agenda/2016/general-assembly-editie-7

