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Professionals Front Office

Een ‘Front office’ buiten het 
onderwijs zorgt ervoor dat je 
wat meer bewegingsvrijheid 
hebt en bedrijfsmatig aan de 
slag kan. Dit is aantrekkelijk 
voor studenten én bedrijven.

Door studenten te laten 
begeleiden door professionals 
kan je de kwaliteit van je 
diensten en/of producten te 
waarborgen. Bij CHILL Labs 
werkt in elk projectteam zelfs 
een ervaren professional en 
een docent mee om zo de 
waarde propositie naar de 
klant nog verder te 
verscherpen.

Inbedding Onderwijs

Om gericht opdrachten te kunnen werven en aan je 
verplichtingen naar klanten toe te kunnen voldoen heb je 
een voorspelbaar en planbaar aanbod vanuit het 
onderwijs nodig. Opdrachten blijven wegzetten in allerlei 
verschillende projectruimtes en vakken is maatwerk en 
niet schaalbaar. Inbedding is dus essentieel.

CHILL Labs heeft via een verplichte (onderzoeks-) Minor 
en een optionele Minor een voorspelbare toestroom van 
ca. zestig hbo studenten per jaar. Een Minor is een 
bekend construct en past dus naadloos in de 
businesscase van een Hogeschool. Een minor is rendabel 
vanaf ongeveer 20 studenten. Zo heb je een dekking voor 
de inzet van docenten.
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LESSEN VAN CHILL LABS

CHILL Labs is een PPS in de chemie, deels 
CIV, deels CoE, met al 10 jaar ervaring. Drie 
pijlers van het succes zijn de betrokkenheid 
van professionals, een positie buiten het 
reguliere onderwijs en een inbedding in het 
onderwijs in de vorm van twee minoren.
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Cyriel Mentink van CHILL benadrukt dat er meer 
manieren zijn om inbedding te bereiken in hbo. De minor 
was in het geval van CHILL de meest voor de hand 
liggende, maar er leiden meer wegen naar Rome.

Hiervoor is o.a. vertrouwen nodig in de onderwijskundige 
waarde van praktijkopdrachten als wel een 
onderbouwing gekoppeld aan de competenties van de 
opleiding.

Inbedding Onderwijs

Inbedding

Minor

HBO

Werkplaats

MINOR

CURRICULUM ?

Inbedden in het HBO
als Digitale Werkplaats

Waarom zou je dit als 
opleiding doen?
• De inhoud komt (variabel) 

terug.
• De verdieping in je

opleiding pas je vaak aan 
op je regio. 
Bedrijfsopdrachten zijn 
daar een perfecte 
weerspiegeling van.

• Je kan zo je effectieve
begeleidingscapaciteit 
verdriedubbelen.

• Inbedding 21st century
skills

Wel is het nodig dat opleidingen bereid zijn een deel 
van hun curriculum te schrappen en vrij te maken 

voor bedrijfsopdrachten.


