
De Twentse Maakplaatsen brengen 
technology en maakprocessen dichterbij. 
Een waardevol concept voor heel Twente 
waarin kennisdeling en kennisverspreiding 
centraal staan.

Twente & Innovatie
Twente wil bij uitstek de regio zijn die mogelijkheden biedt  
voor ontwikkeling, innovatie en onderzoek. Initiatieven  
op dit vlak zijn bijvoorbeeld de Play & Learn dagen en het 
jaarlijkse Maker Festival Twente. Beiden kunnen rekenen op  
een toenemende populariteit en winnen aan relevantie voor  
het onderwijs en bedrijfsleven. 



De Twentse Maakplaatsen
Om technology, digitalisering en maakprocessen nog beter te verankeren in de 
regio zijn de Twentse Maakplaatsen in het leven geroepen.
Fablabs, bibliotheken, festivals, musea en maatschappelijke instellingen kunnen 
activiteiten op het gebied van technology, programmeren en maakprocessen  
in huis halen, door gebruik te maken van ons brede en steeds groeiende 
activiteiten  aanbod. We geven hiervoor trainingen en stellen materiaal en 
apparatuur beschikbaar. 
Op dit moment wordt gewerkt aan een onderwijsprogramma dat via de diverse 
lokale maakplaatsen zal worden aangeboden. Daarnaast zullen we partners in  
alle Twentse Gemeenten ondersteunen bij het realiseren van een lokale maak
plaats. Een maakplaats is bedoeld voor een breed publiek: van kinderen tot  
(jong)volwassenen, van bedrijven en ondernemingen tot jonge ondernemers  
met startups. 
Wie een creatieve en onderzoekende burger is of wil worden, krijgt via de Twentse 
Maakplaatsen de mogelijkheid te onderzoeken, te experimenteren en zich te 
ontwikkelen, bijna letterlijk om de hoek!

Word partner! 
Werkzaam bij een culturele en/of maatschappelijke instelling en je wil graag 
doelgroepen enthousiasmeren en zich laten ontwikkelen op het gebied van 
technology, digitalisering en maakprocessen? Instappen op het concept van de 
Twentse Maakplaatsen is laagdrempelig en eenvoudig toepasbaar. Maak een 

keuze uit ons activiteitenaanbod en laat eigen 
medewerkers/vrijwilligers trainen bij Tetem. 
Vervolgens kan de activiteit op de eigen locatie 
worden aangeboden. Materiaal en apparatuur 
voor de uitvoering stelt Tetem hiervoor in 
bruikleen ter beschikking. Tevens wordt 
gewerkt aan de ontwikkeling van een work
shop programma dat door de lokale partners op 
scholen kan worden aangeboden.

Word contentpartner! 
Je werkt bij een bedrijf dat zich beweegt op 
het gebied van technology, digitalisering of  
de productie van (innovatieve) materialen.  
Of je werkt bij een museum met een vaste 
collectie en/of tijdelijke tentoonstellingen  
en wil deze informatie verder brengen? Je kunt 
als bedrijf/instelling bijdragen aan de Twentse 
Maakplaatsen door specifieke kennis of een 
idee aan te bieden als activiteit. Je ontwerpt 
dan hiervoor een compleet pakket, voorzien 
van lesbeschrijving en/of apparatuur. Deze 
activiteit wordt opgenomen in ons  aan  bod  
en reist vervolgens door heel Twente!

Interesse voor deelname of meer informatie? 
Neem contact op met Tetem in Enschede 
(Anne Tol), via anne@tetem.nl of  
053  200 56 53.

De Twentse Maakplaatsen is een coproductie van ROC  
van Twente, DesignLab University of Twente en Tetem.


