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PROGRAMMA
10.00 – 10.20 uur 
MKB als Klant

10.20 – 10.40 uur 
Governance

10.40 – 11.00 uur 
Inbedding Onderwijs



MKB als klant

De lessen van de eerste tranches

Organisatie en inrichting werkplaatsen 3
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Acquisitie



5

• Hoe kom je aan de eerste 10 ondernemers?

Vraag aan jullie
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Starten is nooit makkelijk
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Inspiratie
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Bereik en conversie



De mkb’er bestaat 
niet
Stem je propositie zo specifiek mogelijk af op 
je doelgroep:

• Branche

• Digitaliseringsniveau

• Digitaliseringsvraagstuk

• Stad / Provincie
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Gebruik wat er al is
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• Webinar LinkedIn campagnes digitale werkplaatsen

• Maart pilot landelijke landingspagina digitale werkplaatsen

• Delen wat werkt en niet

Online Sales & Marketing Digitale Werkplaatsen
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Samenwerking
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• Verwachtingenmanagement (inspannings- en resultaatafspraken)

• Rol van werkplaats, docent, student, expert binnen de customer journey

• Training van student, docent, bedrijf

• Begeleiding en kwaliteitsborging

Samenwerking



Governance: 
organisatie en inrichting 
van digitale werkplaatsen

De lessen van de eerste en tweede tranche

Organisatie en inrichting werkplaatsen 16



Organisatie en inrichting werkplaatsen 17

Toezicht, bestuur, good governance, control

Maar ook gewoon: organisatie en inrichting

Een thema omdat:
 een werkplaats een nieuwe organisatievorm met zich meebrengt
 er diverse partijen betrokken zijn met eigen belangen, rollen en verantwoordelijkheden
 elke pps, en dus ook een werkplaats, te maken krijgt met de vraag hoe de publiek – private samenwerking 

het beste in te richten. Dit gaat zowel over ‘welke organisatievorm kiezen we?’ als over ‘op welke manier 
werken we met elkaar samen?’. 

Er is niet één beste manier om een werkplaats te organiseren. De meest geschikte inrichting hangt af van de 
context: hoeveel partners zijn er? Bestaat de samenwerking al langer of is deze nieuw? Wat is de ambitie van 
de samenwerking, et cetera. 

Governance



Organisatie en inrichting werkplaatsen 18

1. Pragmatisch starten èn heldere afspraken

2. Projectteam en rollen

3. Stuurgroep en adviesraad

Drie thema’s
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1) Pragmatisch starten èn 
heldere afspraken



Organisatie en inrichting werkplaatsen 20

Laat een discussie over governance een succesvolle samenwerking vooral niet in de weg staan..

- Laat je niet remmen door inrichtingsvraagstukken. ‘Structure follows strategy’. 
- Alle samenwerkende partners investeren in het op gang brengen van deze verbinding. Hier staat 

logischerwijs tegenover dat de betrokkenheid niet vrijblijvend is. 
- Heldere afspraken aan het begin van de samenwerking over wat van de partners wordt verwacht 

voorkomt problemen later (management of expectations).
- Commitment voor looptijd van project, ook voor latere toetreders.

TIP: dat je dit nog niet vooraf helemaal hebt uitgewerkt, betekent niet dat je het geen onderdeel van je 
programmaplanning kan maken: zo voorkom je dat er het vergeten wordt. 

Pragmatisch starten èn heldere afspraken
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• Wie van jullie heeft alle partners een samenwerkingsovereenkomst laten 
tekenen? 

• Wat zijn daarin de belangrijkste onderdelen?

Vragen aan jullie 
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2) Projectteam en rollen
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Projectteam- en rollen

• Zorg ook dat de projectleider of trekker in positie is. Deze persoon moet in staat worden gesteld om op een 
ondernemende wijze invulling te geven aan de werkplaats. Hierbij hoort een passend mandaat van alle 
samenwerkende partijen.

• Verzamel club enthousiastelingen uit de verschillende organisaties

• Diverse mogelijkheden voor invulling, van belang is:
o Accountmanagement richting mkb
o Coördinatie en afstemming met verschillende onderwijspartners: wie zorgt dat projecten ook echt in 

onderwijs landen
o Communicatie / Social Media
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Praktijkvoorbeeld Den Haag – Delft - Zoetermeer
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3) Stuurgroep en adviesraad
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Stuurgroep
• Een stuurgroep kent een beperkt aantal leden (circa 4 a 5) die allemaal sterk verbonden zijn met de 

werkplaats. Doorgaans de initiatiefnemers.

• De stuurgroep bewaakt de voortgang van de werkplaats en houdt toezicht op de dagelijkse gang van 
zaken. De stuurgroep is ook een belangrijk klankbord voor de trekkers van de werkplaats. Het karakter is 
zowel terugkijkend (‘toezicht’) als vooruitkijkend (‘strategisch en tactisch advies’).

• Bovendien is de stuurgroep ook een middel om steun en inzet van de samenwerkende partijen te borgen 
(mogelijkheid tot escalatie). Het geeft de werkplaats zo ook legitimiteit. De leden van de stuurgroep 
hebben daarom binnen hun eigen organisatie beslissingsbevoegdheid. 

• De stuurgroep komt circa vier maal per jaar bijeen. 

Denkrichting stuurgroep en adviesraad
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Adviesraad / klankbordgroep
• De werkplaatsen brengen een aanzienlijk aantal partners bij elkaar, waarbij niet alle partners dagelijks 

actief betrokken zijn. 

• Dit overleg heeft een adviserende rol naar de werkplaats; de partners worden bijgepraat op de voortgang 
en geven feedback en input.  Het karakter is van de bijeenkomst is vooruitkijkend en toekomstgericht.

• De werkplaats brengt alle partners circa twee maal per jaar bijeen. 

• Bijvoorbeeld ook studenten, innovatieve ondernemers, overheden, etc.

Denkrichting stuurgroep en adviesraad
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Wie van jullie heeft een stuurgroep/ adviesraad?

Vraag aan jullie 



https://wijzijnkatapult.nl/digitale-werkplaatsen/digitale-werkplaatsen-in-beeld/
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Inbedding Onderwijs
Top-down en Bottom-up 

Organisatie en inrichting werkplaatsen 30



Inbedding onderwijs: waar begin je?
Good Practices 

MKB Digital Workspace, MRA

• Opgericht vanuit: Amsterdam Centre for 
Entrepreneurship

• Geen directe, interne contacten binnen 
de kennisinstellingen

• Aanpak: bottom-up

Werkplaats Online Ondernemen, Groningen

• Opgericht vanuit (onder andere) de 
kennisinstellingen

• Projectleiderschap belegd binnen het 
onderwijs

• Aanpak: top-down



5. Stuur regelmatig mogelijk passende casussen naar de 
docenten totdat er matches zijn

BOTTOM-UP

1. Breng de beoogde opleidingen en vakken in kaart

2. Benader docenten met informatie over het aanbod en 
vertel wat je kunt betekenen

3. Bespreek de kaders aan de hand van concrete 
voorbeelden: wat bied je, wat vraag je? 

4. Maak afspraken over type opdrachten, aantal opdrachten, 
planning, proces, begeleiding, etc.

TOP-DOWN

2. Breng de beoogde opleidingen en vakken in kaart

3. Formeer een team met coördinatoren vanuit betrokken 
instellingen en domeinen

4. Ga samen aan de slag met concrete vraagstukken om zo     
een beeld te vormen: welk type opdrachten passen waar? 

5. Ontwikkel gezamenlijk een plan van aanpak 

1. Formeer een stuurgroep en stel gezamenlijke doelen

MKB Digital Workspace Werkplaats Online Ondernemen

Twee verschillende aanvliegroutes
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Hebben jullie groter draagvlak bij docenten, of bestuur/directie?

Vraag aan jullie 



Formeer een 
stuurgroep en stel 
gezamenlijke doelen

Formeer een team met 
coördinatoren vanuit 
betrokken instellingen 
en domeinen

Vorm een beeld aan 
de hand van concrete 
vraagstukken: welk 
type opdrachten 
passen waar?

Ontwikkel gezamenlijk 
een plan van aanpak 

Stuur mkb vraagstukken 
naar de docenten totdat 
er matches zijn

Benader docenten 
met informatie over het 
aanbod en vertel wat je 
kunt betekenen

Bespreek de kaders aan 
de hand van concrete 
voorbeelden: wat bied 
je, wat vraag je? 

Maak afspraken over 
type opdrachten, aantal 
opdrachten, planning, 
proces, begeleiding, etc

Breng de beoogde 
opleidingen en vakken 
in kaart

Start route 
top-down

Start route
Bottom-up

Match!

Tool: waar begin je?



Opdrachten in het onderwijs

• Afstudeerstage
• Keuzedeel bestaand
• Keuzedeel nieuw
• Projectruimte 

• In curriculum • Stage

• Stage
• Leerwerkbedrijf

• Afstudeeropdracht

• Bestaande minor
• Nieuwe minor

• Bestaande minor
• Nieuwe minor

Waar binnen het onderwijs kun je opdrachten wegzetten?

M
BO

H
BO

W
O

Curriculum Stageruimte Afstuderen

• Afstudeeropdracht

Keuzeruimte

• In curriculum

Extra-
curriculair



Inbedding

Stage

MBO
Commitment onderwijs

Betrek Opleidingsmanager(s)

Er moet een Noodzaak zijn Stagetekorten

Passend bij 
kwalificatie

Commitment bedrijfsleven

Zorg voor eigenaarschap

Raad van toezicht van professionals

Zorg voor eigenaarschap

Bedrijfsleider

Coördineert Stuurt begeleiding 
aan

Coacht Werft opdrachten

Achtergrond bedrijfsleven

Praktijkbegeleider
Begeleidt actief 

inhoudelijk

Vakinhoudelijk onderlegd

Kan een docent zijn – maar niet de
docent van de leerling

Passend bij 
kwalificatie

Passend bij kwalificatie

Bouwstenen 
Digitale Werkplaats als Leerwerkbedrijf

Stagiair
Verricht echte werkzaamheden

Passend bij kwalificatie

In beroepscontext

Rollen

1 5 Indicatie ratioop

Beoordeelt

Beoordeelt



Belangrijk!
Houdt school en (leerwerk)bedrijf zo veel 
mogelijk gescheiden.
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Inbedding

Stage

MBO
Stappenplan

Digitale Werkplaats als Leerwerkbedrijf

1. Vooroverleg met Sebastian Bristoll; go / no go

2. Zorg ervoor dat alle bouwstenen aanwezig zijn.

3. Opstellen plan van aanpak ter beoordeling. Aanvraag indienen 
kan via de site van SBB. Sebastian licht lokale adviseur in.

4. Contact met en beoordeling door lokale adviseur SBB.

5. Toekenning (natuurlijk)!

Veel om aan te denken:
• Kwalificatiedossier Faciliteiten (werkplek / kwalificatie 

afhankelijke materialen / computers etc).
• Veiligheid
• Hoe stuur je stagiairs aan (scrum)?
• Welke studenten komen in aanmerking?
• Inwerkingstrajecten
• Beoordelingen

Handige links:
• Aanvraag voorbereiden
• Voorwaarden erkenning

Er is een mogelijkheid tot vooroverleg met 
Sebastian Bristol van de SBB. Maak hier gebruik 
van! Verkrijg hiervoor een beeld voor welke 
kwalificatie(s) je erkenning zou willen 
aanvragen. (Hier een zoekmachine)

Contact via Katapult.
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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.

Inbedding

Minor

HBO

CHILL Labs

MINOR

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.
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• Wat zijn volgens jullie de meest kansrijke manieren op de opdrachten een plek 
in het onderwijs te geven?

Inbedding Onderwijs is een doorlopend thema van het kennisprogramma
• www.wijzijnkatapult.nl/digitale-werkplaatsen/tools-downloads/
• 20 april Leerkring: Inbedding Onderwijs

Vraag aan jullie 


