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Inzichten en rode draden

Wat kunnen we leren van 12 leerlabs
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Drie 
domeinen 
om aan te 
werken



Drie focusgebieden 
voor inspanningen

• Leerlingen

o LOB

o Keuzeproces

o Vroege kennismaking mbo

• Docenten 

• Curriculum 

1. Richten op de inhoud
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Inzetten op een zachte landing 
Leerlab Noord Drenthe
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Drie focusgebieden 
voor inspanningen

• Leerlingen

• Docenten 

o Kennismaking

o Elkaars vakinhoud leren kennen

o Gastcolleges 

o Professionalisering

• Curriculum 

1. Richten op de inhoud
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Drie focusgebieden 
voor inspanningen

• Leerlingen

• Docenten 

• Curriculum

o Overlap en hiaten 

o Keuzedelen / keuzevakken

o Programmatische aansluiting 

1. Richten op de inhoud

14-3-2023 8



Keuzevakken gastheerschap op het mbo 
Leerlab ‘s Hertogenbosch
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Vijf condities 
voor kansrijke 
samenwerking
2. Investeren in de samenwerking



Draagvlak, uitvoeren, evalueren

• Betrokkenheid en draagvlak creëren 

• Faciliteren van de uitvoering

• Evalueren, terugkoppelen en bijsturen

3. Verankeren in organisaties

14-3-2023 11



Betrokkenheid en bevlogenheid op alle niveaus
Leerlab Stadskanaal
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Draagvlak, uitvoeren, evalueren

• Betrokkenheid en draagvlak creëren 

• Faciliteren van de uitvoering

• Evalueren, terugkoppelen en bijsturen

Aan de slag en werkendeweg het wiel uitvinden!

3. Verankeren in organisaties
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Eerst een haalbaarheidsstudie
Leerlab Gorinchem

14-3-2023 14



Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie 
berusten bij Common Eye®.

Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar 
gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Common Eye®.

Professor Bronkhorstlaan 10
Gebouw 92, Terrein Berg & Bosch
3723 MB Bilthoven

esther@commoneye.nl
06-5772 7580
030 207 2020

www.commoneye.nl
www.samenwerkingslab.nl
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