
Hét leernetwerk 
 techniek & technologie voor 

beslissers uit onderwijs, 
bedrijfsleven, overheid 
en kennisinstellingen in 

Nederland en België



Een krachtig, nieuw leernetwerk van beslissers 
uit Nederland en België om ook na 2023 het 
techniekonderwijs te blijven versterken. Dat vraagt 
om een uniek leernetwerk met toekomstvisie, lef 
en ambitie om samen te innoveren en de verbinding 
te maken met nationale en internationale 
techniekaanpakken.

De noodzaak kennen we al! Er is in Nederland een schreeuwend 
tekort aan technische docenten en opgeleide jongeren op VMBO 
en MBO niveau. Het techniekonderwijs leidt jonge mensen op 
tot vakmensen die de ruggengraat vormen van onze economie. 
Techniekscholen ijveren voor een hogere instroom, bedrijven 
zitten te springen om krachtig vakmanschap ‘de gouden handjes’ 
met de skills van vandaag.

Het kabinet erkent deze uitdaging: het VMBO techniekonderwijs 
krijgt in de periode 2020-2023 een kwaliteitsimpuls van 100 
miljoen per jaar. Dat biedt mogelijkheden om invulling te geven 
aan verbeteringen en innovatie nu, maar wat zijn de uitdagingen 
en kansen voor toekomstbestendig (V)MBO techniekonderwijs en 
de inclusieve arbeidsmarkt na 2023? 

Om dat proces te faciliteren en te versnellen, brengt Procuratio 
kennis, kunde, ervaring en netwerken samen. Procuratio is hét 
leernetwerk techniek voor beslissers uit onderwijs, bedrijfsleven, 
overheid en kennisinstellingen in Nederland en België. Dé enige 
internationale club waar beslissers uit beide landen samenkomen 
om de uitdagingen voor een sterk en duurzaam technisch 
beroepsonderwijs met elkaar aan te gaan. Leer van nationale en 
internationale ontwikkelingen, om ze vervolgens te bespreken in 
uw eigen netwerk en toe te passen in uw eigen regio.

Het lidmaatschap van Procuratio is een investering 
van € 521,21 per jaar p.p., exclusief 21% btw.

Als lid krijgt u 
aangeboden:
✔ internationaal leernetwerk techniek 

& technologie van en voor beslissers
✔ 2 x per jaar een internationale 

uitwisseling met Future Talk 
keynotes  

✔ krachtige lobby richting landelijke 
overheid en branches 

✔ 15% korting op deelname aan 
de jaarlijkse internationale 
techniekconferentie

✔ toegang tot een 
communicatiedoelgroep van 15.000 
unieke techniekcontacten

Het lidmaatschap is persoonsgebonden.



Pijnenburg Techniek Scouting
Trendontwikkelaars en experts VMBO & MBO tech-
niek met passie voor techniek & technologie met de 
skills voor de arbeidsmarkt van vandaag. 
Het gepassioneerde team van Pijnenburg Techniek 
Scouting richt zich op uitdagende vraagstukken 
over innovatief, toekomstbestendig technologie & 
techniekonderwijs in een doorlopende ontwikkellijn  
PO - VMBO - MBO en de arbeidsmarkt van vandaag.
Meer informatie: www.pijnenburgpts.nl

Het leernetwerk Procuratio is een initiatief van  
Pijnenburg Techniek Scouting en Ambaum BrandMakers. 
Zij staan voor strategie en branding voor innovatief 
techniekonderwijs en organiseren jaarlijks de internationale 
techniekconferentie in het Philips Stadion in Eindhoven. 
De internationale techniekconferentie 2019 vindt plaats 
op vrijdag 8 november. Meer informatie: www.pijnenburgpts.nl

Ambaum BrandMakers
Effectieve (marketing)communicatie draagt bij aan de 
gewenste merkbeleving van bedrijven, organisaties 
en individuen. Onder invloed van digitalisering en  
innovaties gaat er de komende jaren meer veranderen 
in de wijze waarop we communiceren en informatie 
tot ons nemen dan in de afgelopen 50 jaar. Ambaum 
BrandMakers beweegt mee in die veranderingen. Wij 
staan open voor vernieuwingen. Het is onze ambitie 
om deze innovaties te vertalen voor onze klanten op 
strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zo willen 
wij ervoor zorgen dat onze klanten voorop (blijven) 
lopen in de wijze waarop ze hun merk bouwen en  
verstevigen.
Meer informatie: www.ambaum.nl 

Meer informatie Procuratio
T. 077 - 326 05 20
E. info@procuratiotechniek.nl
W. www.procuratiotechniek.nl


