Onderzoek, tools en data
Tijdens de netwerkbijeenkomsten van de regionale MBO en HBO campussen wordt
regelmatig aandacht besteed aan toegepast onderzoek, kennisvalorisatie van innovatie, data
over de arbeidsmarkt voor MBO en HBO, een Leven Lang Ontwikkelen, businessmodellen en
de digitale samenleving. Ook wordt kennisvalorisatie, samenwerking tussen het MKB en
onderwijsinstellingen en bij- en omscholing steeds belangrijker. Om op regionaal niveau
zoveel mogelijk kennis te delen, en niet iedere keer opnieuw het wiel uit vinden houdt de
MRDH een overzicht bij met relevant onderzoek, tools en data waar iedere MBO en HBO
campus kennis kan halen en brengen.
Heeft u nog een interessant onderzoek, whitepaper of model dat u wilt delen? Of heeft u
vragen? Neem dan contact op met Madelon Knop of Anne Sanders. Wij zorgen voor de juiste
verbindingen!

Campusontwikkeling

Buck Consultants International https://www.bciglobal.nl/nl/over-bci
▪ Innovatiedistricten
Katapult https://www.wijzijnkatapult.nl
▪ Business model publicatie (wijzijnkatapult.nl)
▪ Fase model : PowerPoint-presentatie (wijzijnkatapult.nl)
▪ https://www.wijzijnkatapult.nl/bouwblokken-voor-pps/
▪ Tools: https://www.wijzijnkatapult.nl/tools/
Rathenau https://www.rathenau.nl
▪ Steden willen samenwerken met universiteiten en hogescholen. Maar
hoe? Wat komt kijken bij een verantwoorde, vruchtbare en structurele
samenwerking? https://www.rathenau.nl/nl/vitale-wetenschap-enkennisecosystemen
New Business Lab:www.newbusinesslab.com
▪ www.purposecase.org

Arbeidsmarkt:
algemene
ontwikkelingen en
positie MBO en HBO

▪

www.zuid-hollandinzicht.nl :
Eén portal voor actuele data over economie, onderwijs en arbeidsmarkt

▪

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarkt/specifiekegroepen/arbeidsmarktpositie-mbo/

▪

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarkt/specifiekegroepen/arbeidsmarktpositie-hbo/

▪

TNO- SKILLS GEVRAAGD! MET SKILLS INNOVEREN NAAR EEN
TOEKOMSTBESTENDIGE INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

▪

Verkenningsrapport KIEM hbo-project

Leven Lang
Ontwikkelen

R&D

▪

Human Capital Akkoord Human Capital – EBZ | Economic Board ZuidHolland
o PowerPoint Presentation (economicboardzuidholland.nl);
o Human Capital Akkoord Zuid-Holland – projecten – EBZ |
Economic Board Zuid-Holland

▪

Katapult: een onderzoek van Katapult over leven lang ontwikkelen,
waarbij o.a. de verschillende rollen van opleiders geschetst werden.

•

Rijksinformatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenlang-ontwikkelen

▪

Rathenau: https://www.rathenau.nl/nl/wetenschapcijfers/praktijkgericht-onderzoek-hogescholen
Rathenau: https://www.rathenau.nl/nl/wetenschapcijfers/geld/inkomsten-uitgaven-van-universiteiten-en-hogescholen
Rathenau: https://www.rathenau.nl/nl/wetenschapcijfers/output/publicaties/open-access-van-wetenschappelijkepublicaties
NWO: Onderzoek & resultaten | NWO/ Onderzoeksprogramma's |
NWO
Regieorgaan SIA: Praktijkgericht onderzoek - Regieorgaan SIA
(regieorgaan-sia.nl)

▪
▪

▪
▪

De digitale
Samenleving

Innovatie

▪

Katapult: https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving

▪

Katapult: Help jij ondernemers uit het kleine mkb met digitalisering en
ben je een Digitale Werkplaats aan het opzetten? Bekijk hier welke
stappen je kunt zetten! (wijzijnkatapult.nl)

▪

RLI: https://www.rli.nl/nieuws/2020/essay-digitalisering-en-detransitie-naar-een-duurzame-samenleving-perspectief-vanuit-het

▪

Katapult: en praktisch handboek voor ICT bedrijven om succesvol
samen te werken met het beroepsonderwijs Nederlandse versie
'Samen Werkt'

▪

Fieldlabs in Zuid-Holland
Fieldlabs en Innovatieprogramma's | MRDH Metropoolregio Rotterdam
Den Haag

▪

Living Labs – Zuid-Holland
Living labs in Nederland: onderzoek en innovatie mét steden |
Rathenau Instituut

▪

Yes!Delft
Focus Areas - YES!Delft

▪

Brightlands onderzoek: MBO-HBO-WO
Onderzoek bij Brightlands | Brightlands

Onderwijs

▪

Het rapport richt zich op de vraag waardoor er in de afgelopen 10 jaar
minder studenten van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn
doorgestroomd naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijscultuur-en
wetenschap/documenten/kamerstukken/2020/10/08/researchneddoorstroom-mbo-hbo

