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Doorpakken op digitalisering

Innovatie stimuleren

Resultaten

De teamleden hebben zichzelf verder 
geschoold in innovatie. Elk teamlid is 
afgevaardigd naar een van de andere teams, 
in tweetallen. Daar ondersteunen zij nu de 
andere teams.

Wat hier opvalt is dat de teamleden  
eigenlijk integraal onderdeel zijn in de 
ondersteunende teams. Ze gaan er, vanuit 
hun opdracht, eigenlijk in op. Dat heeft een 
positief effect op de samenwerking. Niet alle 
teams werken hier nog optimaal. Dit moet 
ook deels nog groeien.

Team

Het team kent geen wijzigingen en biedt bij 
alle teams ondersteuning aan.

Plannen tot de zomervakantie

Voor de komende periode ligt de focus op 
het vorm geven van de hierboven genoemde 
switch. Er worden daarvoor kennisdagen 
georganiseerd, waarin we opbouwen op 
welke wijze we dit vorm gaan geven. Parallel 
worden er inmiddels materialen en filmpjes 
verzameld die als eerste voorbeeld invulling 
van de InnovatieBibliotheek (werktitel) 
kunnen dienen.

Nadrukkelijk blijft ook de oorspronkelijke 
opdracht, namelijk de ondersteuning met als 
doel het diepere leren te bereiken, van 
toepassing. De switch is een aanvulling op  
dit thema.

Update thema

Het thema innovatie stimuleren is een 
ondersteunend thema.
Het team ervaart dat er een switch gevraagd 
wordt in de behoefte en in de lijn van 
ondersteuning. Om die reden is er een 
gesprek gevoerd met de programmamanager 
en directeur saMBO-ICT. Het team heeft het 
voorstel om natuurlijk de ondersteuning te 
blijven aanbieden in de expertrol maar 
daarnaast een expertise-lijn te ontwikkelen 
voor de mbo-sector. Denk aan het helpen 
facilitairen van innovatie-labs bij mbo-
instellingen. Hoewel deze er al zijn, zijn deze 
niet overal aanwezig. Juist daar wil het team 
stimuleren hier vorm aan te geven. 
Daarnaast het ontwikkelen van een vorm van 
centrale bibliotheek (werktitel) waar 
innovatieve ideeën vanuit het mbo op het 
vlak van digitalisering en flexibilisering 
vindbaar zijn. In de vorm van filmpjes/
documenten ed.
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