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Doel van vandaag:

 Kijkje in de keuken bij WDO: 
Wat is het? 
Betekenis voor bedrijven, regio en student? 
Rol onderwijs?

Meedenken over multilevel onderwijs: mbo-hbo



Waarom WDO?

• 99% van alle bedrijven in Noord-Holland is MKB

• MKB dé motor van de Noord-Hollandse economie

• Digitalisering: productiviteit verhogen en bedrijfsvoering 
verbeteren

• Vaak onvoldoende tijd, kennis en geld

Presenter
Presentation Notes
Het lukt veel kleine ondernemers niet om te digitaliseren, terwijl dat juist grote groeikansen biedt: verhoging van de productiviteit en verbetering van de bedrijfsvoering.



Wat is WDO?

• Digitale en fysieke plek waar bedrijven en onderwijs samenwerken

• MKB krijgt hulp van studenten bij digitaliseringsvraagstukken
• Data-analyse
• Automatisering
• Online marketing

• Relevante praktijkopdrachten voor studenten  up-to-date onderwijs

• Gestart in West-Friesland; samenwerking diverse organisaties

Presenter
Presentation Notes
Studenten hebben veel innovatieve kennis en kunde in huis en kunnen mkb’ers helpen met een eerste stap in digitalisering. Werkplaats Digitaal Ondernemen koppelt studenten aan ondernemers. Studenten leren dan tegelijkertijd aan de hand van echte vraagstukken uit de praktijk en komen in contact met hun mogelijke toekomstige werkgever. 





Ondernemersvraagstukken:

Aanmeldingen en voorbeelden
• Werkplaats Digitaal ondernemen

• 30 aanmeldingen
• Voorbeelden:

• Trattoria BV, Medemblik 
• Automodelli, Spanbroek

• MKB Digital Workspace: 
• Zwartjes van 1883: Circulair en Innovatief Ondernemen via digitalisering
 MKB Digital Workspace - Zwartjes van 1883 - Circulair en Innovatief 

Ondernemen door digitalisering - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=hLGpBYiyfAw&t=3s


Stappenplan Onderwijs

Voorkant:
1. HBO: Minor ontwikkelen
2. MBO: koppeling met keuzedelen
3. Afspraken mbo + hbo (incl. hoe begeleiden) 
4. Werving: Studenten + MKB-vraagstukken (aanmelding via formulier)



Stappenplan Onderwijs?

Uitvoering:
1. Docenten contacten ondernemer voor toetsing vraagstuk
2. Aanpak wordt bepaald
3. Matching
4. Student contact ondernemer om vraag scherp te krijgen
5. Uitvoering opdracht
6. Evaluatie

Presenter
Presentation Notes
1. Wekelijks overleg mbo-hbo2. mbo/hbo en traditionele of innovatieve aanpak - sprints3. Studenten kunnen zich inschrijven op vraagstuk5. Hbo docent op afstand, mbo-docent heeft geregeld contact6. Onderwijs evaluatiesessie. Monitor ondernemers (ook voor subsidie)Doorontwikkeling: Intentieverklaring/overeenkomst met ondernemer, student en docentMeer tijd binnen minorUitbreiding andere opleidingen



Multilevel Onderwijs

1. Welke ervaring hebben jullie met multilevel onderwijs?

2. Hoe is de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen?

3. Welke rol heeft de docent in multilevel onderwijs?

4. Welke rol heeft een student in multilevel onderwijs?



Werkplaats Digitaal 
Ondernemen 
(WDO)

Dank je wel voor je aandacht!
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