Talent
Hub

Coming
Soon!

NexTechnician zoekt partners die willen bĳdragen
aan de programmering van de Talent Hub

In mei 2019 opent NexTechnician een nieuw
opleidingscentrum: the NexTechnician Talent Hub!
De NexTechnician Talent Hub is een ruimte waar de
ontwikkeling van onderwijskundige en technische
innovaties worden gestimuleerd. Het is de werkplaats
van de toekomst. Hier worden nieuwe oplossingen en
innovaties ontwikkeld, getest en geoptimaliseerd!
Heeft u interessante technische/mobiele uitdagingen?
Dan zoeken wij u! U kunt deze vragen en uitdagingen
neerleggen bij het NexTechnician Talent Hub team.
Dan komen onze studenten met oplossingen.

Achtergrond NexTechnician
Talent Hub

Uitdaging:
Onvoldoende instoom

De mobiliteitstechniek verandert
razendsnel. Bijvoorbeeld de
ontwikkeling van elektrische aandrijving
of autonoom rijden. Dat er veel gaat
veranderen in de mobiliteitsbranche
staat vast, we weten alleen niet precies
wat en wanneer. Jongeren en hun
ouders maken studiekeuzes vaak op
verouderde beelden van de
mobiliteitstechniek. En dat moet
anders! De Talent Hub kan helpen om
helder in beeld te krijgen wat er in de
komen jaren gaat veranderen in de
mobiliteitsbrache. Een helder beeld
draagt bij aan heldere en eerlijke
beeldvorming. Hierdoor kunnen wij
jongeren en hun ouders beter
informeren over de mogelijkheden die
de mobiliteitsbranche hen te bieden
heeft.

En dat is hard nodig. Bedrijven in de
mobiliteitssector staan te springen om
gekwalificeerd talent. Talent dat aan de
slag kan gaan met toekomstige
technische uitdagingen.
NexTechnician heeft de afgelopen
jaren veel expertise ontwikkeld en
heeft tot doel om bedrijven te helpen
bij het bereiken van nieuw talent in de
Metropoolregio Amsterdam.
NexTechnician vormt een verbindende
schakel tussen bedrijven, scholen en
overheden en heeft wervings-,
opleidings- en bijscholingsprogramma’s
samen gebracht.

Wat kun je halen en
brengen in de Talent Hub?
In mei 2019 worden de mogelijkheden van de
samenwerkende partijen sterk uitgebreid met de
opening van het Opleidingscentrum
Mobiliteitstechniek, met daarin de NexTechnician
Talent Hub.
Op deze bijzondere zichtlocatie, pal aan de ring A10
vlakbij de Coentunnel, komen vele talenten bij elkaar:
MBO leerlingen leren er auto-, truck-, ﬁets- of
schadehersteltechniek op het ROC van Amsterdam.
Bedrĳven uit de regio laten er hun medewerkers
bĳscholen in de nieuwste technieken.
Bedrĳven organiseren evenementen met
bĳvoorbeeld hun importeurs of fabrikanten
om de nieuwste ontwikkelingen zichtbaar te
maken en daarmee nieuw talent te werven.
Basisschool leerlingen krĳgen er een
indrukwekkende kennismaking met de
mobiliteitstechniek.
Er worden programma’s aangeboden voor
loopbaanoriëntatie van het voortgezet onderwĳs
zoals vmbo en havo studenten.

Dé plek voor
onderwĳsinnovatie
De NexTechnician Talent Hub is:
De werkplaats van de toekomst.
Inspirerend voor alle lagen van het onderwĳs.
De schakel tussen concept en realisatie met nieuwe
methodes en nieuwe technologieën.
Een plek waar usual en unusual suspects elkaar
ontmoeten en tot nieuwe samenwerkingen komen.
De plek waar duurzaamheid de nadruk heeft, zowel
in ecologische zin als in samenwerking.
Een waardevrĳe plek waar maatschappelĳke
uitdagingen besproken worden.
Een showcase van nieuwe (technische)
mobiliteitsoplossingen binnen de mobiliteitsbranche.

De programmering
Activiteiten worden geprogrammeerd rond
de volgende thema’s:

Speed

Design

Je snel kunnen verplaatsen is handig
maar maakt mobiliteit vaak ook leuker,
denk aan de Formule 1, autorally’s of
wielrenwedstrijden.

Vormgeving speelt een belangrijke rol
in de aantrekkelijkheid van producten
voor klanten en kan ook voordelen
opleveren bijvoorbeeld in
brandstofverbruik of materiaal
besparing.

Technology

Sustainability

Is vaak het eerste waar je aan denkt bij
mobiliteit. Kijk bijvoorbeeld naar de
huidige ontwikkelingen in
motortechnologie of naar zelfsturende
auto’s. Dit is een sector waar
technologische ontwikkelingen elkaar
in hoog tempo opvolgen.

De footprint van mobiliteit is van
belang voor de generaties na ons, hoe
laten we de aarde achter voor onze
kleinkinderen?

Mogelĳkheden
NexTechnician maakt deze programmering graag
samen met u als partner uit de mobiliteitsbranche.
Wij werken met de volgende formule:

1

U bepaalt wat u wilt gaan organiseren en
voor welke doelgroep.

2

U bepaalt het aantal dagen of dagdelen
waarop u gebruik wilt maken van de
faciliteiten. NexTechnician adviseert hoe dit
programma kan worden gebruikt voor
studenten, leerlingen en docenten in de
regio. Op deze manier bereikt u, naast uw
eigen doelgroep, tevens potentiële talenten
in de regio en zorgen we voor een optimale
beeldvorming en instroom.

Voor meer informatie
Coöperatie NexTechnician
Mobiliteitstechniek U.A.
Hoogoordreef 41
1101 BB Amsterdam Zuidoost
Jacques Neefs
info@nextechnician.nl
06 23 36 13 34
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