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44.000 m2 scholen en 
sport 

24.000 m2 bedrijfs-ruimten  

10.000 m2 kantoren 

  2.000 m2 detailhandel 

  2.000 m2  voorzienin-gen 

40.000 m2 openbare 
ruimte 

450 woningen 

Programma 
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Onderwijsleerbedrijven Leerpark 

• Haarzaken van Pelt kappers 

• Pronto (copyshop) met Océ 

• DaVinci Media met Stolk, webdesigner en studio 

RTV-Rijnmond en RTV-Dordrecht? 

• Veiligheidsregio Brandweer (vrachtwagenopleiding, 

opleiding beveiliger, vervolgcarrière) 

• ABN/AMRO (bankshop) 

• Parkmanagement/Serviceshop 

• Leonardo Experience 

• Supermarkt 

• Duurzaamheidsfabriek start mei 2011 
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Duurzaamheidsfabriek 

• Onderwijs + bedrijfsleven 

• Technologie + vormgeving 

• Duurzaamheidsgebouw / Thomas Rau 

• Urgenda 

 





leerpark.nl 

 

Missie Duurzaamheidsfabriek 

• technisch geschoold personeel voor 

arbeidsmarkt. 

• goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt. 

• aantrekkelijk onderwijs. 

• ondernemerschap.  

• techniek promoten. 

• stimuleren van innovatie. 

 Bedrijfsleven + Onderwijs 
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De rol van het bedrijfsleven in praktijkleercentra 

 

• Het bedrijfsleven heeft zeggenschap over de 
vormgeving van het praktijkleren  
(eigenaarschap, bestuurlijke betrokkenheid e.d.) 

• Het bedrijfsleven levert context en ondersteunt 
bij de uitvoering van praktijkleren en oriënteren 

• Het bedrijfsleven is partner bij de examinering 

• Het is een onmisbare facilitaire leeromgeving die 
in de scholen niet aanwezig is 

• Het is de plaats waar bedrijven het contact met 
potentiële toekomstige medewerkers kunnen 
leggen en invloed kunnen uitoefenen op de 
vormgeving van het onderwijs. 

• De werkcultuur is gericht op ondernemerschap, 
ondernemendheid en innovatie 
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Het leerproduct van de 

Duurzaamheidsfabriek 

• Focus op milieu, duurzaamheid, 

energie, engeneering, prototyping, 

domotica  

• De leerling voelt zich veilig, 

gerespecteerd, trots, verantwoordelijk, 

uitgedaagd. Ontwikkelt een positief 

zelfbeeld en ontvangt waardering 

• De duurzaamheidsfabriek levert een 

bijdrage aan gemotiveerde en 

ondernemende beroepsbeoefenaren 

en krijgt een regionale bekendheid en 

uitstraling 
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Hier de titel van de powerpointpresentatie 

 

Onderwijsvisie 

• Hybride leren: grotere verwevenheid van leren en werken 

• twee traditionele leeromgevingen school bedrijf vermengen 

• Duurzaamheidsfabriek creëert condities 

• Maximaal  benutten van de meerwaarde bedrijfscontext 

• Werkgemeenschap en bedrijfsopdrachten 

• denken van geheel naar delen/van buiten naar binnen 

• werkproces/context praktijk of bedrijfsvraag 



Duurzame technologie 

Maritieme technologie Energietransitie 



Programmatische opbouw Duurzaamheidsfabriek  

• Kennisdelingen/ontwikkeling 

• Concept uitwerking (3d printen) 

• Productie werktuigbouwkundig 

• Productie elektrotechnisch 

• Assemblage 

• Testen  



Begane grond 



2de Verdieping  



4de Verdieping 
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Hier de titel van de powerpointpresentatie 

 

Programmering Innovatie Technologie 

• Programma Maritieme Technologie 
– Scheepautomatisering met X-Caliber 

– Testopstelling lasrobot scheepsrompen 

– Testopstelling PLC-techniek industrie 

– Ontwikkeling productie schip (PMI) 

• Programma Energietransitie 
– Ontwikkeling 3d gevels 

– WKO testopstelling 

– Energie zuinig schip  

• Machinepark 
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Bedankt voor uw aandacht! 


