PERS BERICHT
Initiatief Actemium en Avans Hogeschool voorgedragen

Edulab genomineerd voor innovatieprijs
Het Edulab, een initiatief van het bedrijf Actemium in Veghel, is genomineerd voor de
Nationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs. Tijdens een voorronde op 21 november
a.s. wordt bekend of het geavanceerde praktijklokaal door een onafhankelijke jury
wordt gekozen tot het beste vernieuwingsproject in het beroepsonderwijs in de
provincies Noord-Brabant en Limburg. De winnaar gaat door naar de landelijke
verkiezing in maart 2007.
Het Edulab is genomineerd als samenwerkingsproject van Avans Hogeschool en Actemium.
Feitelijk is nog een groot aantal andere bedrijven en organisaties bij het initiatief betrokken.
Samen hebben ze in de vestiging van Actemium in Veghel een lokaal ingericht met een
uiterst moderne proces- en transportinstallatie. Hier kunnen scholieren en studenten
praktijkgericht onderwijs volgen.
Het initiatief tot de oprichting van Edulab nam Actemium uit oprechte betrokkenheid bij het
onderwijs. De samenleving schreeuwt om goed opgeleide vaklieden op mbo- en hbo-niveau.
Met het Edulab worden scholen in staat gesteld het praktijkonderwijs op hoog niveau uit te
voeren én wordt bij middelbare scholieren belangstelling voor techniek gekweekt. De
belangstelling van scholen en studenten is, sinds toenmalig staatssecretaris Marc Rutte het
Edulab in juni jl. heropende, bijzonder groot.
Over de Nationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs

De Nationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs is een initiatief van ‘het Platform Beroepsonderwijs’ en
is gericht op het beroepsonderwijs en aan dat onderwijs gerelateerde vernieuwingsprojecten. Scholen
voor vmbo, mbo, hbo, combinaties hiervan of samenwerkingsprojecten van scholen en/of bedrijven
kunnen meedingen. Na vijf regionale voorronden wordt een landelijke finale gehouden in maart 2007.
Hoofdprijs is een ‘Bronzen Olifant’ en een prijs ten bedrage van € 10.000.

Over Actemium

Actemium is een snel groeiend netwerk van bedrijven dat zich richt op het optimaliseren van
industriële processen. Binnen het netwerk zijn bijna honderd business units actief die lokaal, nationaal
en internationaal oplossingen leveren aan haar industriële opdrachtgevers. Actemium is een
onderdeel van VINCI, een multinationaal concern met medio 2006 142.000 medewerkers, € 24 miljard
omzet en vestigingen in tachtig landen.

Over Avans Hogeschool

Avans Hogeschool verzorgt meer dan veertig hbo-opleidingen in Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg
voor ongeveer 18.000 studenten. Er werken ongeveer 1800 medewerkers op achttien academies, drie
ondersteunende diensteenheden en één leer- en innovatiecentrum. In '
s-Hertogenbosch verzorgen de
opleidingen Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde van Avans de studierichting Industriële
Automatisering.
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