
Aandachtspunten

Interne tafels:
1. Effectieve  studiekeuze, keuzevrijheid studenten en flexibilisering van 

onderwijs;
2. Optimale ontplooiing student, met het werkveld in professionele 

werkplaatsen en living labs;
3. Instituuts-overstijgende kennisontwikkeling in innovatiecentra en living labs 
4. Profilering en zwaartepunt-vorming op de kennisagenda’s van onze 

regio’s.

Vragen daarbij:
• Hoe belangrijk is dit thema voor je (student, docent, manager)?
• Waar  en hoe kom je het nu tegen binnen je opleiding, en hoe bevalt dat?
• Waar zie je mogelijkheden voor verbetering, uitbreiding of aanpassing?
• Welke ambities zou Fontys hierop moeten ontwikkelen?



Aandachtspunten

Externe tafels:
Betekenis Fontys op het gebied van:
1. Opleiden jonge professionals
2. Professionaliseren, leven lang leren en nascholing
3. Innoveren en ontwikkelen en toepassen nieuwe kennis.

Vragen daarbij:
• Hoe belangrijk is Fontys op dit gebied voor je of voor de regio
• Waar  en hoe kom je Fontys hierin tegen en hoe bevalt dat?
• Waar zie je mogelijkheden voor verbetering, uitbreiding of aanpassing?
• Welke mogelijkheden zie je voor samenwerking, afstemming of gezamenlijk 

ondernemen?
• Welke ambities zou Fontys hierop moeten ontwikkelen?



Opzet tafels

Interne tafels:
• Brede tafels met docenten, studenten, OOP, medezeggenschap, 

onderzoekers en O&O-management 
• Iedere tafel over 1 van de genoemde interne thema’s

Externe tafels:
• 1 Fontysbrede tafel met regiobestuurders, politiek en brede 

maatschappelijke vertegenwoordiging
• 3 themagewijze tafels waarin de externe aandachtspunten 

besproken worden in het kader van het specifieke thema of 
speerpunt (regionale kennisagenda)



Tilburg

Maatschappelijke thema’s:
• Social Innovation
• Smart Industry / 
• Zorg
• Educatie

Specifieke doelgroepen:
• Avans
• UT
• BOM
• Provincie
• Midpoint organisatie
• Onderwijspartners als OMO
• Gemeenten (Tilburg, Haaren, Vught, Boxtel, Den Bosch, ..)
• etc



Tilburg

Domein 
Educatie

Domein: 
Social

Innovation

Domein: 
Smart 

Industry

Domein:
Zorg 

(innovaties)

Effectieve  
studiekeuze, 

keuzevrijheid en 
flexibilisering van 

onderwijs

Profilering, 
zwaartepunt-vorming 

en instituuts-
overstijgende kennis-

ontwikkeling

Politiek en bestuur, 
fontysbreed over 
de voorliggende 

ambities

Werkveld, ketenpartners, regiovertegenwoordigers over belang van onderwijs, LLL, 
onderzoek en samenwerking

Interne tafels: studenten, docenten, MR, oop, 
leidinggevenden en onderzoekers

Externe tafels:

Optimale ontplooiing 
van de student, 
professionele 
werkplaatsen

Thema’s:



Eigenaarschap tafels Tilburg

Extern Directeur
Politiek en bestuur Jan Welmers
Social Innovation Karen van Neertvoort / 

Pieter Bon
Smart Industry Ad Vissers
Zorg Karen Cox
Educatie Yvonne Visser
Intern
Studiekeuze /  keuzevrijheid Margreet Verbunt

José Theulen
Ontplooiing en professionele werkplaatsen Jos Lumanauw
Profilering en instituutsoverstijgende
kennisontwiikeling

Nus Waleson



Eindhoven

Maatschappelijke thema’s:
• HTSM
• Technologie in de Zorg
• Design en smart industry (veel kansen, nog weinig activiteit)
• Stedelijke economie / Quality of Life

Specifieke doelgroepen:
• TU/e
• Gemeenten (Eindhoven, Best, Veldhoven, Helmond, ..)
• Brainport Development
• Brainport Industries



Eindhoven

Domein:
HTSM

Domein: 
Technologie 
in de Zorg

Politiek en 
bestuur, 

fontysbreed over 
de voorliggende 

ambities

Werkveld, ketenpartners, regiovertegenwoordigers over 
belang van onderwijs, LLL, onderzoek en samenwerking

Externe tafels:

Effectieve  
studiekeuze, 

keuzevrijheid en 
flexibilisering van 

onderwijs

Instituuts-
overstijgende 

kennisontwikkeling 
in innovatiecentra 

en living labs 

Profilering en 
zwaartepunt-

vorming op de 
kennisagenda’s 
van onze regio’s

Interne tafels: studenten, docenten, oop, leidinggevenden en onderzoekers

Optimale 
ontplooiing van de 

student, 
professionele 
werkplaatsen

Thema’s:

Domein:
Design / Smart 

Industry
of 

Smart Cities



Extern Directeur
Politiek en bestuur Nienke Meijer
HTSM Ella Hueting
Technologie in de Zorg Tjeerd de Jong / 

Jacqueline van Erp
Smart Industry Gerard Lenssen / 

Ronald Philipsen
Intern
Studiekeuze /  keuzevrijheid Daan Greven
Ontplooiing en professionele werkplaatsen Patrick Eckringa
Profilering en zwaartepuntvorming Elke Oegema
instituutsoverstijgende kennisontwikkeling Matty van Est / 

Marjo Spee

Eigenaarschap tafels Eindhoven



Venlo

Maatschappelijke thema’s:
• Logistiek
• Euregionalisering

Specifieke doelgroepen:
• Zuyd
• Provincie Limburg
• Greenport
• Gemeenten (Venlo, Boxmeer, Deurne, Venray, Horst, ..)
• Duitse partners?



Venlo

Domein: 
Logistiek

Domein: 
Euregio-
nalisering

Politiek en 
bestuur, 

Fontysbreed 
over de 

voorliggende 
ambities

Werkveld, ketenpartners, regiovertegenwoordigers over 
belang van onderwijs, LLL, onderzoek en samenwerking

Externe tafels:

Instituuts-
overstijgende 

kennisontwikkeling 
in innovatiecentra 

en living labs 

Profilering en 
zwaartepunt-

vorming op de 
kennisagenda’s 
van onze regio’s

Interne tafels: studenten, docenten, MR, oop, leidinggevenden en onderzoekers

Effectieve  
studiekeuze en 

optimale 
ontplooiing

Thema’s:



Extern Directeur
Politiek en bestuur Hans Nederlof
Logistiek Hans Aarts
Euregionalisering Thomas Merz
Intern
Studiekeuze /  keuzevrijheid en ontplooiing Anton van den Brink / 

Ilse Tamrouti
Profilering en zwaartepuntvorming Henk van den Heuvel
instituutsoverstijgende kennisontwikkeling Astrid Venes

Eigenaarschap tafels Venlo / Sittard



Gastenlijsten
studenten: 
• Via directeuren: vertegenwoordigers in medezeggenschap, onderwijscie’s en 

sudieverenigingen
• Algemeen: vertegenwoordiging CMR en studentenverenigingen
Docenten, onderwijsmanagement, lectoren en onderzoekers:
• Via directeuren
OOP:
• Via directeuren
• Centraal: vertegenwoordiging in CMR
Werkveld:
• Via directeuren: partners en leden adviesraden
• Regionaal: betrokken bedrijven en organisaties bij regionale speerpunten (via 

Jan, Jos van de Broek, M&C?, HTSM – Kees en EGT - Maaike)
Ketenpartners:
• O&O, M&C en Bestruurssecretariaat: Uni’s, Avans en Zuyd, ROC’s, 

onderwijskoepels
Politiek en bestuur:
• CvB en bestuurssecretariaat



Gastenlijsten vervolg

Nadere suggesties:
• Joks Jansen Brabant Kennis 
• Hoofd strategie en kennis provincie
• Strateeg van Brainport development Edgar van Leest en zijn collega van 

de BOM. 
• Directeur brainport industries
• Jos Goijaers Trudo, 
• Peter Kentie EHV365, 
• Eugene Princen van BZW.
• Robert Elbrink, hoofd strategie Eindhoven en zijn collega's bij Venlo, 

Helmond en Tilburg
• Strategen van grote zorginstelling, ziekenhuis, Van Abbe museum, TUE, 

SIA Raak
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