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Slim samenwerken 
aan de technologie 
van de toekomst



Technologische innovaties volgen elkaar 

vandaag de dag razendsnel op. Hoe zorg je dat 

je toekomstige collega’s op de hoogte zijn van 

de laatste ontwikkelingen? Samenwerken is 

hierbij essentieel. Het Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap (CIV) Smart Technology brengt 

bedrijven, overheid en onderwijs bij elkaar. 

Bij Smart Technology draait het om het slim 

combineren en integreren van bestaande en 

nieuwe technologieën met ICT. 

Nieuwe technologieën

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Het (mbo)

onderwijs sluit vaak nog onvoldoende aan bij 

de snel veranderende arbeidsmarkt en nieuwe 

technologieën die in deze markt op korte of langere 

termijn een rol gaan spelen. Door de samenwerking 

tussen bedrijven, overheid en onderwijs komen 

studenten sneller in aanraking met deze nieuwe 

technologieën en leren ze deze in de praktijk toe te 

passen. Hybride onderwijs, projecten, living labs: 

uit de praktijk blijkt dat niet alleen de studenten 

hiervan leren, ook docenten en de professionals.

Het CIV Smart Technology brengt de drie O’s 

(onderwijs, ondernemers, overheid) samen in de 

regionale cirkel van Alphen aan den Rijn, Woerden, 

Gouda en Zoetermeer. Samen werken we aan de 

technologie van de toekomst. 
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Sleutel 1: Satellietlabs 

In satellietlabs (buiten de school) werken onderwijs, 

bedrijfsleven en overheid samen aan de vernieuwing 

van het onderwijs. Er zijn drie soorten satellietlabs: 

• Living lab, waarin (multidisciplinair en multilevel) 

wordt gewerkt aan één of meerdere opdrachten 

van een bedrijf of overheidsinstantie, gekoppeld 

aan een maatschappelijk vraagstuk, zoals 

energietransitie, klimaatadaptatie, stadslogistiek.

• Bedrijfslab, dat al dan niet dagelijks gebruikt 

wordt in de bedrijfsvoering. Het onderwijs kan 

gebruik maken van de faciliteiten. Technische 

vaardigheden worden getraind aan de hand van 

opdrachten. 

• Technohub, een plek buiten school en bedrijf waar 

innovatieve machines, gereedschappen en andere 

faciliteiten aanwezig zijn die kunnen worden 

gebruikt door onderwijs (van primair onderwijs tot 

hbo), bedrijfsleven en overheid.

Smart education

Sleutel 2: Smart toepassingsgebieden  

Het onderwijs vindt steeds meer plaats in de  

zogenoemde smart toepassingsgebieden, waarbij 

multidisciplinair samenwerken centraal staat.  

Hierbij staat smart technology (techniek en ICT) 

centraal in een toepassingsgebied: Smart Health, 

Smart Building, Smart Mobility, Smart Energy,  

Smart Industry en Smart Logistics. 

Sleutel 3: Innovatiefunnel

Het (mbo)onderwijs sluit nog onvoldoende 

aan bij de snel veranderende arbeidsmarkt 

en nieuwe technologieën die in deze markt op 

korte of langere termijn een rol gaan spelen. 

Om studenten sneller in aanraking te brengen 

met deze nieuwe technologieën wordt via een 

zogenoemde innovatiefunnel in kaart gebracht op 

welke onderwerpen de verschillende toepassings-

gebieden zich zullen richten. Dit gebeurt samen 

met onderwijs, bedrijfsleven, overheid en 

maatschappelijke organisaties. Hiernaast een 

uitwerking van een innovatiefunnel voor Smart 

Mobility, één van de smart toepassingsgebieden. 

Sleutel 4: Samenwerken

Het mbo onderwijs is vooral monodisciplinair 

ingericht: alle opleidingen focussen zich op  

het eigen stukje. Vanuit het CIV Smart 

Technology is ingezet op onderwijs over de zes 

toepassingsgebieden (sleutel 2) heen. Teams 

van de diverse opleidingen gaan samenwerken, 

om zogenaamd multidisciplinair onderwijs in 

satellietlabs te kunnen uitvoeren, waardoor 

studenten te maken krijgen met bredere 

beroepssituaties waarin zij kunnen leren.

Sleutel 1: Satellietlabs 
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Er zijn vier sleutels die leiden tot smart 

education. We lichten ze hier toe.
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Satellietlabslabs zijn de motor voor onderwijs-

innovatie. Studenten gaan aan de slag met 

maatschappelijke vraagstukken van de overheid 

of ze moeten een serieus probleem oplossen voor 

een bedrijf. Veelal maken ze hierbij gebruik van de 

ruimte en/of apparatuur van het bedrijf, ze worden 

begeleid door hun eigen docent en krijgen soms les 

van iemand uit het bedrijfsleven. Het gebeurt nogal 

eens dat de studenten komen met een technische 

oplossing waar een bedrijf niet aan heeft gedacht. 

Ook werken studenten mee aan maatschappelijke 

vraagstukken, zoals de energietransitie in het Living 

Lab Palenstein. Dat is slim samenwerken aan de 

technologie van de toekomst.

Enkele voorbeelden van projecten:

H2 Onderwijs- en demonstratiebus

Een duurzame bus die verschillende mogelijkheden 

biedt op het gebied van waterstof, circulair, 

samenwerking, onderwijs en innovatie. Bij de 

ontwikkeling ervan zijn docenten van verschillende 

opleidingsrichtingen betrokken. De bus dient als een 

soort rijdend klaslokaal op weg naar een field lab. 

De bus verbindt onderwijs en bedrijven en zorgt zo 

voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.

Tiny Offices

Een tijdelijk kantoor neerzetten, recyclebaar, 

duurzaam en verplaatsbaar: dat zijn tiny offices, een 

project waar Bouwend Nederland bij betrokken is. 

Van A tot Z denken studenten van mboRijnland mee, 

ontwerpen en voeren uit. Ze werken in dit project 

samen met hbo studenten. 

Escaperoom

Een terugkerende opdracht is de escaperoom. 

Studenten Mechatronica en Smart Technology 

van mboRijnland gaan aan de slag met een 

gezamenlijke opdracht van het Woerdens Techniek 

Talent en BluePrint Automation. De studenten 

ontwerpen en bouwen een module voor een 

escaperoom. De werkwijze, het modulair opbouwen 

van de modules en de toegepaste techniek voor 

de verplaatsing van de sleutel is gebaseerd op 

de manier waarop BluePrint Automation zijn 

verpakkingsstraten ontwerpt en opbouwt.

Rotterdam The Hague Innovation  

Airport (RHIA)

In een living lab werken ICT studenten van 

mboRijnland met studenten van de Haagsche 

Hogeschool en TU Delft aan de luchtvaart van de 

toekomst. Een living lab over innovaties in en om 

vliegvelden en de luchtvaart. 

BIM

Vanaf september 2020 wordt in samenwerking 

met Delano Kenepa van het BIMregister het BIM 

(Bouw informatie model) geïmplementeerd in 

de bouwopleidingen van mboRijnland. Dit is de 

start van een integrale samenwerking van de 

verschillende disciplines in de bouwopleidingen, 

uitgevoerd bij verschillende bedrijven.

Satellietlabs
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Ook partner worden?
Wilt u meer informatie en/of heeft u interesse om partner te worden? Neem dan contact op met  

Jan van Laake, directeur CIV Smart Technology, jlaake@civ-smarttechnology.nl of Ineke de Graaf, 

programmacoördinator bij het CIV Smart Technology, igraaf@civ-smarttechnology.nl.


