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Aanleiding
1) Ontwikkelingen in ICT technologie gaan razendsnel, onderwijs 

heeft moeite mee te bewegen

2) Groot tekort aan ICT personeel in arbeidsmarkt in en rond 
Groningen

ÆWerkplaats voor Digitaal Vakmanschap wordt ontwikkeld waarin 
onderwijs en bedrijven intensief samenwerken om onderwijs te 
verbeteren en instroom te verbeteren.





Uitwerking
• Kennis Lab: Onderzoek en onderwijs ontwikkelen

• Practoraat

• Onderwijs op basis van projecten

• Learning Lab: Gepersonaliseerd leren en leven lang ontwikkelen
• Trainingen

• Masterclasses

• Gepersonaliseerd leren

• Business Lab: Stimuleren ondernemerschap bij studenten
• MBO Incubator

• Stimuleren ondernemerschapsvaardigheden 



Korte uitleg RIF
(Regionaal Investeringsfonds MBO)
• Bedoeld om aansluiting tussen onderwijs 

en arbeidsmarkt te versterken door middel 
van een project.

• Bijdrage RIF tussen € 200K – € 2.000K. 

• Bijdrage moet worden gematcht door 
investering van bedrijven en 
onderwijsinstellingen / overheid

RIF 

Bedrijfsleven

Onderwijs / overheden

33%33%

33%



Doet u mee?
Vraag
o 80 of 120 uur per jaar inbreng van kennis en 

expertise

• meedenken over onderwijs

• Gastdocenten

• Begeleiding studenten – geen stagebegeleiding

• Ontwikkelen en begeleiden docentstages

• Uren tegen € 73 per uur

o Beschikbaar stellen van materialen

o Huur van ruimte in het businesslab (altijd in combi 
met uren voor begeleiding en betrokkenheid 
onderwijs)

o Cashbijdrage

Voorbeeld:
Bijdrage van 120 uur per jaar (3 uur per week) x € 73 = € 
8.760 per jaar. Totale investering is dan: € 35.040

Aanbod
• De mogelijkheid om in vroege fase talenten te 

spotten en met hen in contact te komen

• Mogelijkheid om vraagstukken in te brengen.

• Mogelijkheid om mee te denken over inhoud 
opleidingen

• Toegang tot een relevant netwerk; onderdeel 
worden van de community

• Mogelijkheid om gebruik te maken van ruimte en 
faciliteiten in Het Kasteel



Kennislab – wat is een practoraat?

• Expertisecentrum met een onderzoekscomponent

•  Twee componenten
- vakinhoudelijke vernieuwing
- onderwijskundige vernieuwing

• Docenten, studenten en experts zijn actief betrokken

• Verspreiden van innovaties en kennis vormt een belangrijk 
onderdeel
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