
Jongeren van nu groeien op in een 
geheel nieuwe maatschappij, een 
kennissamenleving waarin media 
en technologie een grote rol spelen. 
Tegenwoordig kan iedereen ontwerpen 
en produceren. Kennis, apparatuur 
en materialen die hiervoor nodig zijn, 
zijn alleen niet overal beschikbaar. 
FabLabs springen hierop in. Een FabLab 
is een maker space, een high-tech 
productieplek, waar iedereen creatieve 
ideeën en concepten kan uitwerken 
tot prototypes en producten. Het is 
kennisoverdracht in praktische zin: 
er wordt gemáákt. Een kans voor 
Bibliotheken, maar ook voor het 
onderwijs en ondernemend Fryslân.

In Fryslân oriënteren we ons op het 
ontwikkelen van het FryskLab , de 
mobiele variant van een FabLab.  Een 
FabLab waarmee we vaardigheden 
willen stimuleren die nodig zijn voor 
de wereld van morgen: creativiteit, 
ondernemerschap, samenwerking en 

27 febr: kennisdagdeel FryskLab

‘het kennis maken en delen 
van de toekomst’

Zuiderkruisweg 4,  8938 AP Leeuwarden
Tel. (058) 284 77 84 • www.bibliotheekservice-fryslan.nl

probleemoplossend vermogen.
Op 27 februari 2013 presenteren we 
ons idee, de mogelijke toepassingen 
en vertellen diverse experts over 
de mogelijkheden en kansen van 
een FryskLab. En ondervind tot 
slot aan den lijve hoe ‘het nieuwe 
kennisdelen’ eruit ziet: een groep 
leerlingen uit groep 8 van het 
basisonderwijs volgt een aantal 
workshops die  u een goed beeld 
geven van het FryskLab in actie.

Denk met ons mee over wat de 
mogelijkheden van FryskLab zijn. 
Heeft u ideeën over toepassingen van 
FryskLab? En ziet u een rol voor uzelf 
weggelegd?

Voor wie:
Directies, beleidsmakers, MT-leden, 
back- en frontofficemedewerkers; 
kortom iedereen die meer wil weten 
over FabLabs, het idee van FryskLab en 
de mogelijkheden voor hun organisatie.

Waar:
Bibliotheekservice Fryslân,  
Zuiderkruisweg 4 in Leeuwarden

Kosten:
gratis

Aanmelden:
Heeft zich nog niet aangemeld? Meld u dan 
nu aan door een email te sturen naar   
info@bfrl.nl met daarin uw naam, functie en 
organisatie. Dit mag u niet missen!

Voor vragen of meer informatie:
Jeroen de Boer, j.deboer@bfrl.nl, 058-2847716

Programma
09.30 uur  inloop en ‘kijk mee met groep 8 van 

de basisschool; FryskLab in actie’
10.00 uur  opening door dagvoorzitter Marten 

Disberg; introductie idee FryskLab
10.15 uur  Keimpe de Heer, bestuurslid van 

Stichting Fablab Benelux verzorgt 
een inleiding over FabLabs en het 
onderwijs

11.00 uur  pauze en ‘kijk mee met groep 8 van 
de basisschool; FryskLab in actie’

11.30 uur  dr.ir. Hylke van Dijk, Lector 
Serious Gaming bij de Noordelijke 
Hogeschool vertelt over hoe 
FryskLab past in de plannen van de 
NHL

12.15 uur  Daniël Levy vertelt over het 
principes van omgekeerd leren 
en co-creatie en hoe je elkaar 
inspireert.

13.00 uur  Lunch en ‘kijk mee met groep 8 van 
de basisschool; FryskLab in actie’

Nog 8 
dagen, jij 
komt toch 

ook? 


