Beste
Mobility of the Future is een driedaagse gericht op leren in al zijn facetten specifiek voor
mobiliteitsvraagstukken. Er is een aanbod voor leerlingen en leerkrachten het ene al
intensiever dan het andere. Ontdek ze hier in een notendop!

Donderdag 22 februari is het reserveren waard voor elke middelbare student. Met meer dan
20 workshops, een interactieve fair en inspirerende sprekers belooft deze dag zeer leerrijk te
zijn. Zowel voor ASO, TSO als BSO studenten is er voldoende keuze om een leerrijke dag
samen te stellen.
De workshops zijn zeer divers en gaan over 3D printing, maken van een drone, VR/AR
technologie, elektrische karts, robot wars, motortechnonolgie, radarsystemen, netwerken,
zelfrijdende voertuigen,...
Meer informatie kan gevonden worden op http://mobilityofthefuture.be/students.html
Inschrijven kan via jasper@junction.be en kan voor een democratische prijs van 5 euro,
inclusief catering. In de mail moeten volgende gegevens vermeld worden: namen van de
leerlingen die aanwezig zullen zijn, naam en mailadres van de leerkracht(en), studiejaar en
richting van de leerlingen en het adres en de naam van de school.

Vrijdag 23 februari is niet te missen voor leerkrachten. De hele dag geven sprekers op
wereldniveau een blik op de toekomst en haar uitdagingen op vlak van mobiliteit.
Neem een kijkje op de fair en ontdek allerhande technologieën die de toekomst mee vorm
zullen geven.
Interesse? Bezoek Diagnose Car op het autosalon (stand van Job on wheels in de patio),
neem deel aan de wedstrijd en win een gratis toegangsticket (beperkt aantal) voor deze
inspirerende dag met sprekers op wereldniveau!
Ben je niet bij de gelukkigen? Dan krijg je maar liefst € 110 korting en kost een deelname
slechts € 75 voor de gebruikers van Diagnose car.
Inschrijven kan via dirk.goyvaerts@diagnosecar.be met vermelding van naam en mailadres
deelnemer, functie, naam en adresgegevens van het opleidingscentrum/school. Na
inschrijving ontvangt u een betalingsuitnodiging.

Wil je meer? Met je leerlingen deel uitmaken van de oplossingen van de toekomst??? Dat
kan ook! Vanaf donderdag 22 februari tot zaterdag 24 februari loopt een innovatieweekend
waarbij leerlingen samen met studenten en echte kenners gecoacht worden om rond
bepaalde uitdagingen in het mobiliteitslandschap oplossingen ontwikkelen. Een wedstrijd die
echt de moeite waard is. Meer info op www.mobilityofthefuure.be
De concrete uitdagingen krijgen nog volop vorm. Voor meer informatie kan je terecht bij
jasper@junction.be Voor dit innovatieweekend moeten de leerlingen zich apart inschrijven
maar kunnen wel als team deelnemen. Dit kan via de
website mobilityofthefuture.be/tickets.html De prijs voor het innovatieweekend is 40 euro
maar wordt niet in rekening gebracht als leerlingen zich bij de start op donderdagavond
aanmelden.

Graag tot dan!
Vriendelijke groeten

