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Saxion gaat samenwerken met Lego Education 
 
Saxion neemt in september 2015 in haar nieuwe gebouwen van de Stadscampus een Lego 
Education Innovation Studio in gebruik. In deze ruimte komen straks kinderen van 
verschillende leeftijden spelenderwijs met techniek in aanraking. Dit gebeurt met 
programma’s en materiaal van Lego.   
 
In de nieuwe huisvesting van Saxion krijgen ook de Pabo en technische labs (mechatronica, nano, robotica 
en Fablab) onderdak. Met dit onorthodoxe concept zorgt Saxion ervoor, dat toekomstige leraren en 
kinderen van basis- en voortgezet onderwijs kennis kunnen maken met techniek en technologie. 
Opleidingen voor technische beroepen bieden in een regio, die gekozen heeft voor technische innovatie,  
een uitstekend arbeidsmarktperspectief. 
 
Het Lego Education Innovation Center bij Saxion is het eerste op het vasteland van Europa, dat direct 
gekoppeld is aan een onderwijsopleiding van een University of Applied Science. De firma Heutink uit 
Rijssen vertegenwoordigt de Lego Education Innovation Studio’s. Zij heeft een inrichtingsconcept 
ontwikkeld, dat maatgevend is voor toekomstige ontwikkelingen van deze studio’s, die in heel Europa 
gaan verschijnen. 
 
De combinatie met en aanwezigheid van zowel Pabo als de technische labs maakt het mogelijk een 
onderscheidende onderwijsomgeving te creëren. In de komende maanden bespreekt een projectteam van 
Saxion samen met het basis- en voortgezet onderwijs in Twente de opzet van programma’s voor 
kinderen. 
 
Pabostudenten kunnen bijvoorbeeld de begeleiding verzorgen van de kinderen. Zij zelf kunnen ook de 
ontwikkelingen op technisch gebied ervaren, die hen kunnen helpen bij het geven van het vak wetenschap 
en techniek, dat in 2015 in het voortgezet onderwijs en in 2020 op basisscholen verplicht wordt 
ingevoerd. 
 
In het landelijke Center of Expertise Techniekonderwijs  ”TechYourFuture”, gevestigd in Deventer en 
Enschede, werken Saxion, UT en Windesheim samen. TechYourFuture is ook nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van Lego Education. Het center onderzoekt welke promotieactiviteiten bij jeugdigen de 
interesse voor technologie opwekken en welke onderwijspraktijken effectief voorbereiden op studie- en 
beroepsoriëntatie. Bovendien onderzoekt het center hoe jonge afgestudeerde technici de technische 
arbeidsmarkt succesvol kunnen betreden.  
 
Saxion wil met de inzet van de Lego Education Innovation Studio nog beter inspelen op de behoefte aan 
technisch geschoold personeel in de regio. Saxion benadert het technisch bedrijfsleven, het MBO en de 
Universiteit in Twente om samen na te gaan welke samenwerkingsverbanden kunnen worden opgezet.  
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Naast de educatieve activiteiten worden ook de mogelijkheden onderzocht om commerciële 
arrangementen vanuit de Studio aan te bieden, zoals kinderfeestjes en trainingen en competities voor 
bedrijven.  
 
Het succes van en ervaringen met de Red Engineers Challenge heeft de keuze van Saxion voor de 
ontwikkeling van Lego Education mede beïnvloed. De finale van de Challenge vindt overigens op 22 
november plaats in Enschede. Zowel bij de opzet van Lego Education als de Red Engineers Challenge 
speelt het programma Bètatechniek een belangrijke rol. Dit programma organiseert vanuit Saxion alle 
promotionele- en educatieve activiteiten voor jongens en meisjes op basisscholen en het voortgezet 
onderwijs om ze interesse in technologie bij te brengen.  
 
Na de feestelijke opening van de voltooide Saxion Stadscampus op 1 september 2015 zullen de inwoners 
van Twente met hun kinderen kennis kunnen maken met de nieuwe Lego Education Innovation Studio 
tijdens een open huis in het najaar 2015. 
 
-------------------------------------EINDE PERSBERICHT------------------------------------ 
 
Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie: 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Rob Admiraal van Saxion, 053 – 4871635 of 
06 12 84 8668 of r.admiraal@saxion.nl 
 
Persberichten worden ook gepubliceerd via twitteraccount @saxion_pers. 


