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Duurzame technologie is het vak van de
toekomst''
De Tilburgse opleiding Milieugerichte Materiaaltechnologie, kortweg "M2", leidt de juiste mensen op voor de invoering van duurzame technologieen in de industrie. "De M2-ingenieur vult een
tot voor kort bestaande leemte in het Nederlandse beroepenveld in", zo meldt opleidingscoiirdinator Roorda. "Pas afgestudeerden worden nu al
met open arm en door het bedrijfsleven ontvangen".

M2-ingenieurs denken proces-gei:ntegreerd en werken aan verbeteringen in produktontwerp en produktieproces. Opleidingscoordinator Roorda: "De M2-opleiding
is complementair ten opzichte van de "traditionele" milieukundige opleidingen. Waar
deze zich vooral rich ten op end-of-pipe technologieen- bijvoorbeeld schoonmaaktechnieken- houdt M2 zich bezig met duurzame
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Midden- en kleinbedrijf
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