Geachte raadleden,

Maandag 15 mei j.l. heeft u tijdens de raadsledenbijeenkomst Economie Onderwijs Arbeidsmarkt in
het huis van de stad in Gouda kennisgemaakt met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart
Technology. Door verschillende raadsleden is ons gevraagd om extra informatie op te sturen.
Daarnaast zijn er door de korte tijd die ons maandag ter beschikking stond wellicht nog vragen open
blijven staan. Wij zijn graag bereid om u in een nadere kennismaking meer te vertellen over het CIV
Smart Technology en over de samenwerking die wij zoeken met het bedrijfsleven in de zogenaamde
satellietlabs. Dit zijn plaatsen waar onderwijs gegeven wordt buiten de school. Satellietlabs, onder
andere bij bedrijven, bieden een contextrijke omgeving voor de jongeren van het mbo.
Bijgaand ontvangt u een presentatie met informatie over het CIV Smart Technology en een korte
toelichting op de verschillende soorten satellietslabs waar het onderwijs gebruik van maakt.
Voorbeelden van bestaande labs of projecten waarin partijen samenwerken aan vernieuwd
onderwijs zoals ‘Bodemdaling in Gouda’ vindt u tevens op onze website: http://civsmarttechnology.nl/satellietlabs/soorten-satellietlabs/
Om de gewenst vernieuwing in het onderwijs verder vorm te geven, zoeken we contact met
bedrijven in de regio Midden Holland die mee willen werken om dit onderwijs vorm te geven. Dit
kunnen bedrijven uit de techniek of ict zijn, maar ook bedrijven waar smart technology wordt
toegepast zoals in de sectoren energie, agro, bouw, logistiek etc.
Kent u bedrijven die interesse hebben om met slimme technologie aan de slag te gaan of hier al mee
werken én die willen samenwerken met het onderwijs? Wij brengen deze bedrijven graag een
bezoek om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Ook kunt u of een collega raadslid ons benaderen voor een verkennend gesprek.

Met vriendelijke groet,

Ria van Oosterhout – programmamanager CIV Smart Technology
M: 06 – 22 43 43 13
E: roosterhout@idcollege.nl

Anneke van den Engel – kennismakelaar CIV Smart Technology
M: 06 – 22 70 71 98
E: Info@civ-smarttechnology.nl

