
Intervisie On Tour Vlaanderen 

We zijn vertrokken!
Onze reis is gestart. We hebben gezamenlijk een koers 
uitgezet naar onze (eerste) ambitieuze bestemming. 
Waar gaan we naar toe, en wie gaat er mee? 
Je leest het in ons eerste reisverslag.



INTERVISIE ON TOUR VLAANDEREN

DE BUSSTOPS VAN DE EERSTE  
2 DAGEN

Dag 1
We stoppen op de T2-Campus in Genk: hét voorbeeld van een 
krachtige toekomstige leeromgeving waar de 3 O’s elkaar 
versterken. 

Toelichting van urgentie en kansen
Thieu Kikken, voorzitter CvB Stichting Onderwijs Midden-   
Limburg

(Bron: Beeldboot.nl)

Keynote: T2-campus - van idee naar ontwikkeling 
Ingrid Cruysberghs, onderwijsmanager T2 campus Stad Genk 
• Historie en huidige socio-economische context regio Genk en 

Limburg;
• T2-campus: samenwerking TECHtalent tussen partners;
• EducaThor: versterken onderwijs.

Rondleiding: Walk & Talk 
Op ontdekking in de didactische labs (leeromgevingen) van T2-
campus

(Bron: Beeldboot.nl)

TERUGBLIK 
Op 8 en 9 februari 2023 zijn we met 
een delegatie van circa 25 personen 
uit Midden-Limburg (bestaande uit 
afgevaardigden van de 3 O’s: overheid, 
ondernemers en onderwijs) op reis 
geweest naar de T2-Campus in Genk. 
We hebben inspiratie opgedaan, een 
toekomstvisie ontwikkeld en plannen 
gemaakt voor de uitdaging waar we als 
regio Noord- en Midden-Limburg voor 
staan. We hebben de koers bepaald, de 
krachten gebundeld  en vooral gekeken 
naar hoe we jongeren (en toekomstige 
werknemers) kunnen binden en boeien in 
onze regio.

DOELSTELLING VAN DE
TWEEDAAGSE
• Inspiratie opdoen gericht op de 

ambities en potentiële plannen van 
Midden-Limburg;

• Gemeenschappelijke probleem 
centraler stellen en samen een 
aanzet maken om te komen tot 
toekomstbestendige oplossingen voor 
de regio;

• Ervaringen van de T2-campus in Genk 
en goede voorbeelden in Nederland 
vertalen naar onze eigen context in 
Limburg;

• Netwerk uitbouwen & versterken;
• Teambuilding.



STEM-beleving in TECHville - De Stad van de Toekomst 

Keynote: Uitdagingen stad Genk – van nood naar kansen! 
Wim Dries, burgemeester stad Genk

Site visit Thor Park – het meest innovatieve park van Europa 
Thor Park is een uniek bedrijven-, technologie-, opleidings- en
wetenschapspark 

Netwerkdiner
Keynote: 
Thieu Kikken, bestuurder SOML, LWV en Keyport

Keynote: Trends en ontwikkelingen onderwijs 2030
Adri Pijnenburg (trendontwikkelaar en innovatieversneller)

Dag 2
Reflectie dag 1 & ideeën / oplossingen verzamelen

Keynote: De ontwikkelingen van Thor Park
Gabriele Buglione, business development manager Thor NV

Keynote: Limburgse arbeidsmarkt
Anne Caelen, manager mastercampus VDAB Limburg

Keynote: Sterk Beroepsonderwijs vmbo – mbo 
Jacqueline Kerkhoffs, directeur Stichting Platforms vmbo 

Beleving 4: We gaan krachtig samenwerken

Reflectie – actieplannen – the next step

DE KOERS IS BEPAALD.
DE BUS IS VERTROKKEN.  
KOMT U ERBIJ? 
Benieuwd naar de gezamenlijke kansen en 
mogelijkheden in dit belangrijke regionale 
vraagstuk? Neem dan contact op met een van 
de volgende contactpersonen. Wij heten u 
graag welkom! 

Thieu Kikken 
t.kikken@soml.nl 
Susanna Munzinger 
s.munzinger@soml.nl
Elian Lalieu 
e.lalieu@soml.nl

ORGANISATIE:
Adri Pijnenburg  
& Marten Jan van Olphen 
Pijnenburg Techniek Scouting 
M 06 55981300
secretariaat@pijnenburgpts.nl 
www.prfocuratio.nu
www.pijnenburgpts.nl
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