
Vrijdag 16 augustus 10-16 uur
Brightlands Campus Greenport - Venlo 

Brightlands Campus Greenport Venlo is dé plek waar zeer innovatieve onderzoekers, ondernemers en 
studenten samenwerken aan drie thema’s: gezonde en veilige voeding,  future farming en bio-circulaire 
economie. Samen ontwikkelen ze nieuwe kennis en producten voor het voedsel van de toekomst. 

Wist je bijvoorbeeld dat sla kan groeien enkel met water en ledlicht? Dat de juiste hoeveelheid en 
samenstelling van voeding het gebruik van medicijnen terug kan dringen of zelfs kan voorkomen? Of dat 
gras omgezet kan worden in eetbare nuggets? Niets is te gek! 
 
Tijdens de Brightlands Summer Tour krijg je een kijkje in de keuken van de campus. Je leert op deze dag 
wat voor onderzoek er op de campus wordt gedaan, van data en sensoren tot eierraaprobots en vitamine 
kits. Ook treed je zelf in de schoenen van een “Food Innovator”: samen met je team ontwikkel je een 
nieuwe innovatie en ga je samen met experts de battle aan!

Programma
10.00 - 10.30     Ontvangst @ Brightlands Campus Greenport Venlo
10.30 - 12.15     Treed in de schoenen van een “Food Innovator”
12.15 - 12.45     Lunch
12.45 - 13.45     Smaakproeven in de labs van Universiteit Maastricht; ga zelf aan de slag
14.00 - 14.30     Met de bus naar het nieuwe campusgebouw van Universiteit Maastricht Campus Venlo
14.30 - 16.00      Rondleiding Universiteit Maastricht Campus Venlo & tour door de binnenstad 

met een zoete afsluiter     

Smaakproeven - Universiteit Maastricht
Waarom vinden we suiker zo lekker? Waarom kopen we bepaalde producten? Hoe kan smaak beïnvloed 
worden? Smaak is niet zo simpel als vaak wordt gedacht. Leer meer over de wondere wereld van smaak en 
ga zelf aan de slag met geur- en smaakproefjes in de laboratoria van Universiteit Maastricht.
 
Universiteit Maastricht campus Venlo
Wist je dat de Universiteit Maastricht ook een campus heeft in Venlo? Maak kennis met de unieke
bacheloropleiding University College Venlo; waar Food, Nutrition & Health centraal staan. Studenten 
kiezen op basis van hun interesse welke cursussen ze willen volgen. De dag wordt afgesloten met een 
rondleiding door de binnenstad van Venlo om zo kennis te maken met wat Venlo de toekomstige student 
te bieden heeft.

www.maastrichtuniversity.nl  •  www.brightlands.com

Brightlands Summer Tour voor scholieren

Wat is het en waarom zou je 
meedoen?
Wij willen jullie graag laten zien dat er in de 
provincie Limburg heel bijzondere dingen 
gebeuren op de Brightlands Campussen in Geleen, 
Heerlen, Maastricht en Venlo. Elk met zijn eigen 
specialisme. We zijn daar trots op. Maar we laten 
je ook graag zien, dat je niet ver weg hoeft om een 
geschikte opleiding van de hoogste kwaliteit te 
vinden: dat kan aan de Universiteit Maastricht, of 
bij een van de andere onderwijsinstellingen die 
verbonden zijn aan Brightlands. Over je toekomst 
daarna hoef je je dan ook weinig zorgen te 
maken: Brightlands groeit en zoekt voortdurend 
gekwalificeerde medewerkers!

Voor wie?
De Brightlands Summer Tour is in het bijzonder 
geschikt voor leerlingen in 4-5-6 Vwo in het 
Technasium-onderwijs en voor leerlingen in 
4-5-6 Vwo met een Natuur en Techniek of Natuur 
en Gezondheid profiel. 

Hoeveel deelnemers?
Er kunnen maximaal 50 leerlingen deelnemen,  
dus wees er snel bij!

Voertaal:
Leerlingen van scholen uit de grensgebieden in 
België en Duitsland worden ook uitgenodigd, 
daarom is de voertaal Engels.

Kosten:
Deelname is gratis.

Aanmelden kan hier: 
maastrichtuniversity.nl/scholieren

13-16 AUGUSTUS 2019



Dinsdag 13 augustus 10-16 uur 
Brightlands Smart Services Campus - Heerlen

Brightlands Smart Services Campus is een revolutionair instituut dat briljante onderzoekers en
opleiders, innovatieve ondernemers en toonaangevende bedrijven op het gebied van ‘human resource
management’ en ‘smart services’ bij elkaar brengt. Samen zullen zij tot de top van wereldwijde smart 
services locaties gaan behoren.

Brightlands Smart Services Campus combineert een wetenschappelijk en ‘business’ ecosysteem met labs 
die innovatie en expertise samenbrengen – en allemaal op één strategische plek.
Daardoor is het een unieke plek waar innovatieve startups en bestaande bedrijven, vooruitdenkende 
kennisinstituten, briljante onderzoekers, studenten, en visionaire investeerders kunnen samenwerken.

Programma
10.15 - 10.30 Welkom @ Brightlands Smart Services Campus
10:30 - 11.15  Entrepreneurs of Tomorrow + Creativity workshop
11.15 - 13:00   Workshops/sessions (rounds of 30 mins max.)
    • Session 1: Data Science 
    • Session 2: Data Visualization
    • Session 3: Blockchain
    • Session 4: Robots / AI 
13.00 - 13.45  Lunch
13.45 - 14.30  Cybercrime, door Politie Limburg (iLab) + iRoom VR experience
14.30 - 15.45   Innovation Challenge – Team battle
15.45 - 16.00   Bekendmaking winnaars & afsluiting

De belangrijkste opdrachten van de Brightlands Chemelot Campus organisatie zijn de groei van het aantal 
kenniswerkers op de campus, het verder ontwikkelen van de campus community en daarmee het aantal 
waardevolle samenwerkingen, plus het ontwikkelen en onderhouden van de campus R&D infrastructuur.

Wij nodigen je graag uit om een kijkje te nemen in de keuken van de Brightlands Chemelot Campus door 
je mee te nemen voor een tour over het Chemelot Industrial Park en de Chemelot Campus. Je komt op 
plaatsen waar de nieuwste slimme moleculen en materialen worden ontwikkeld en waar je vragen kunt 
stellen aan de mensen die hier hun passie van hebben gemaakt.

Programma 
10.00 - 10.15  Welcome@Brightlands Center Court  
10.15 - 11.15   Presentatie over Brightlands Chemelot Campus 
11.15 - 11.30   Gelegenheid tot vragen stellen en bezoek aan een expositie  
11.30 - 11.45  Pauze 
11.45 - 12.45  Bus tour Chemelot Industrial Park 
12.45 - 13.30  Lunch 
13.30 - 14.15   Ontmoet de starters: Brightlands Innovation Factory 

Donderdag 15 augustus 10-16.30 uur
Brightlands Maastricht Health  Campus - Maastricht

Brightlands Maastricht Health Campus brengt briljante onderzoekers en ondernemers met durf bij elkaar 
om samen een plek voor medisch en biomedisch onderzoek op topniveau te vormen.

Deze samenwerking van onderzoekers en ondernemers heeft tot doel om geavanceerde kennis om te 
zetten in producten en diensten die de maatschappij en de gezondheidszorg verbeteren.  

De Brightlands Maastricht Health Campus wil jullie op deze dag graag laten zien wat voor spannend 
onderzoek er gedaan wordt op onze campus. Van kweekvlees tot massaspectometrie om de deeltjesmassa 
in patiënten en materialen te bestuderen. Van het vormen van model embryo’s uit stamcellen in het lab 
tot de ‘Ultra-High Field MRI’ scanner bij Scannexus. 

Als je geïnteresseerd bent in het vakgebied van Life Sciences & Health, dan is dit je kans om een kijkje te 
nemen in onze boeiende wereld!

Programma
10.00  Walk-in & Introductie Brightlands Maastricht Health Campus 
10.30 Kijkje in het brein bij Scannexus
11.30 Workshop Mens achter de Patiënt 
12.30 Lunch
13.30 Expeditie Health Campus 
15.30 Vitality Program     
16.00 Wrap-up & Prijsuitreiking Expeditie   

Woensdag 14 augustus 10-16 uur
Brightlands Chemelot Campus - Geleen

Brightlands Chemelot Campus is als organisatie volop in beweging. De campus vormt samen met 
Chemelot Industrial Park een van de grootste research- en industrielocaties in Europa. Als campus van 
nationaal belang ambieert Brightlands Chemelot Campus om in Europa de technologische hotspot op 
het gebied van hoogwaardige materialen en chemie te worden. Door business, (toegepast) onderzoek en 
onderwijs samen te brengen in één uniek open innovatie ecosysteem is dat mogelijk. De campus creëert 
hiermee de meerwaarde die nodig is om bij te dragen aan de mondiale vraagstukken op het gebied van 
duurzaamheid en gezondheid.

Bestaande en nieuwe bedrijven (van multinationals tot startups), kennis- en opleidingsinstituten 
vormen samen een innovatieve community die nationaal en internationaal studenten, onderzoekers en 
ondernemers aantrekt in Advanced Materials, Biomedical Research en Process Technology. De campus heeft 
zich in korte tijd ontwikkeld tot een plek waar nu ruim 1900 kenniswerkers werkzaam zijn en 600 studenten 
bij meer dan 70 bedrijven en kennisinstituten. De strategie is erop gericht de campus versneld verder te 
ontwikkelen tot een excellente community van meer dan 100 bedrijven en tenminste 2900 kenniswerkers 
en 1000 studenten in 2023. 


