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INTERVISIE ON TOUR VLAANDEREN

CONTEXT
T2-campus (EducaThor) en 
Pijnenburg Techniek Scouting 
ontvangen op woensdag 8 
en donderdag 9 februari een 
delegatie van circa 30 personen 
uit Midden Limburg (NL) 
bestaande uit afgevaardigden 
van gemeente(n) (oa 
Roermond), provincie Limburg, 
ondernemers en onderwijs. 
Insteek van deze tweedaagse 
is het opdoen van inspiratie 
voor de uitdaging waar de 
regio NL-Limburg voor staat: 
de regio heeft te maken met 
bevolkingskrimp. Daarenboven 
is er vergrijzing en trekken veel 
jongeren weg om te studeren 
of te werken. De groep is 
zoekende hoe ze samen als 
partners de belangen beter 
kunnen bundelen, hoe ze beter 
kunnen samenwerken en hoe 
ze jongeren (en toekomstige 
werknemers) kunnen binden en 
in de regio kunnen houden. 

DOELSTELLING VAN DE 
TWEEDAAGSE:
• Visieontwikkeling & inspiratie 

opdoen gericht op de 
ambities en potentiële 
plannen van Midden Limburg. 

• Gemeenschappelijk probleem 
centraal stellen en samen een 
aanzet maken om te komen 
tot toekomstbestendige 
oplossingen voor de regio 

• Ervaringen van de T2-campus 
in Genk en NL aanpakken 
als good practice ervaren 
en aftoetsen naar de eigen 
context 

• Netwerking en teambuilding

PROGRAMMA
Dag 1 – woendag 8 februari

09.00 uur Ontvangst op de T2 Campus 
 Adres: Genk T2-campus, Thor Park 8040, 3600 Genk, 
 Parkeren: P3, P4 of P5 
  
09.15 uur Welkom en toelichting door Thieu Kikken voorzitter college 
 van Bestuur Stichting Onderwijs Midden Limburg 

09.25 uur Toelichting aanpak en programma 
 Adri Pijnenburg Pijnenburg Techniek Scouting 
 Ingrid Cruysberghs onderwijsmanager T2 Campus stad Genk 

09.30 uur Key note 1: T2-campus van idee naar ontwikkeling 
 Ingrid Cruysberghs 
 • Historiek en huidige socio-economische context regio 
  Genk en Limburg
 • T2-campus: samenwerking TECHtalent tussen partners 
 • EducaThor: onderwijs versterken op vlak van Design thinking - 
  21e eeuwse vaardigheden en innovatie? 

10.30 uur Pauze

10.45 uur Beleving 1: Walk & Talk: op ontdekking in de didactische labs  
 van T2-campus 

11.45 uur Netwerklunch

12.45 uur Beleving 2: unieke STEM-beleving in TECHville De Stad van  
 de Toekomst – (concept ervaring – design thinking) 

TECHville is DE belevingsruimte die jongeren (10-18 jaar) 
uitdaagt tot een spannend technologieavontuur. Ze gaan in 
teams uitdagingen aan binnen de thema’s IT, energie, elektro 
en materialen. Ze maken kennis met coderen, energienetten, 
domotica, augmented reality, artificiële intelligentie, waarbij de 21e 
eeuwse vaardigheden centraal staat.

14.00 uur Keynote 2: Uitdagingen stad Genk 
 Wim Dries, burgemeester stad Genk
 • Stad Genk heeft in het verleden een aantal crisissen het 

hoofd geboden. Denk aan de sluiting van de steenkoolmijnen, 
de sluiting van Ford Genk. Als centrumstad zijn er heel wat 
uitdagingen op vlak van armoedebestrijding, talentontwikkeling, 
economie en arbeidsmarkt. Hoe gaat stad Genk hiermee om? 

 
15.00 uur Pauze



15.15 uur Beleving 3: Site visit Thor Park – meest innovatieve park 
 van Europa 
 • Begeleide wandeling op het Thor Park – innovatie campus
 • Thor Park is een uniek bedrijven-, technologie-, opleidings- en

wetenschapspark waar ondernemerschap, educatie, 
onderzoek en dienstverlening samenkomen in de vorm van 
gerenommeerde onderzoeksinstellingen, opleidingspartners, 
startende- en groeibedrijven en wereldspelers in de 
energiesector, de maakindustrie en smart city applicaties 
samenkomen. Het park wil ondersteuning bieden bij het 
ontwikkelen en valoriseren van slimme, duurzame, circulaire en 
geconnecteerde innovaties. Tijdens een wandeling maken we 
kennis met de verschillende ‘bewoners’ en functies van deze 
unieke site. 
Reflectie wat nemen we mee – highlights. 

16.30 uur Afsluiten dag 1 T2-campus – verplaatsing naar
 hotel Stiemerheide
 Adres Hotel Stiemerheide, Wiemesmeerstraat 105, 
 3600 Genk, België. 

 • Check- in Hotel Stiemerheide Genk 
  Netwerkontvangst koffie & thee 

 • 18.00 uur – 22.30 uur 
  Gastronomisch interactief 3 gangen netwerkdiner 

 • Keynote “Trends en ontwikkelingen onderwijs 2030”
  Adri Pijnenburg trendontwikkelaars en innovatieversnellers 

 • Presentatie Thieu Kikken 
  Thieu Kikken, bestuurder SOML, LWV en Keyport 
 

Dag 2 – donderdag 9 februari
07.30 uur Ontbijt Hotel Stiemerheide 

08.30 uur  Ontvangst op T2-campus

08.45 uur Opstart: reflectie indrukken dag 1 & ideeën/
 oplossingen verzamelen

09.30 uur Keynote 3: de ontwikkelingen van Thor Park 
 Gabriele Buglione, business development manager Thor NV)

10.30 uur Pauze

11.00 uur Keynote 4: Limburgse arbeidsmarkt 
 Anne Caelen, manager mastercampus VDAB Limburg

12.00 uur Lunch

13.00 uur Beleving 4: Hoe goed kunnen we gaan samenwerken? 

14.30 uur Wat nemen we mee, reflectie wat zijn de vervolgstappen? 

±16.00 uur Afronding en afsluiting door Thieu Kikken

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


