
 

REGELING ONDERZOEKSWERKPLAATSEN - DIGITAAL BEKWAAM MBO 

Een mbo-instelling kan in aanmerking komen voor een eenmalige investering van maximaal 
€384.000 (exclusief BTW). Geïnteresseerden worden geacht een onderzoeksvoorstel te tonen dat 
tenminste in gaat op: 

1. Het doel van de onderzoekswerkplaats: 
1.1. Geef een korte samenvatting van het project en beschrijf tenminste twee na te streven 

doelen. 
1.2. Beschrijf de beoogde ambities van de mbo-instelling waar dit project aan bijdraagt. 

 
2. Organisatie (hoeveel fte’s, welke functies, positionering): 

2.1. Schets de beginsituatie door aan te geven hoe het momenteel staat met de digitale 
bekwaamheid. Onderbouw dit vanuit onderzoek, bijvoorbeeld met data van de monitor 
Leren en lesgeven met ict van het iXperium/CoE.  

2.2. Geef aan wie er gaan participeren binnen de onderzoekswerkplaats. 
2.3. Laat weten hoe de onderzoeksgroep een multidisciplinaire aanpak nastreeft. 
2.4. Geef aan welke locaties dan wel opleidingen zijn vertegenwoordigd in de 

onderzoekswerkplaats. Omschrijf of de onderzoekswerkplaats centraal of decentraal wordt 
gepositioneerd, licht de keuze toe.   

2.5. Geef aan wie de opdrachtgever is binnen de organisatie en welke afspraken er zijn gemaakt 
over verantwoording en eigenaarschap. 
 

3. De beoogde werkwijze (begeleiding, methodiek): 
3.1. Beschrijf welke methodiek je inzet, licht je keuze toe.  
3.2. Benoem de beoogde activiteiten van de onderzoekswerkplaats en welke resultaten je 

nastreeft. 
3.3. Beschrijf de te verwachte effecten van de onderzoekswerkplaats en op welke manier je 

deze effecten kwantificeert.   
3.4. Geef aan hoe je vooraf al inzet op borging van de beoogde aanpak in jouw organisatie.  
3.5. Leg verbinding met de strategie of andere beleidsdocumenten die gaan over ict-

bekwaamheid in jouw mbo-instelling.  
 

4. Looptijd en planning: 
4.1. Geef aan wat de beoogde looptijd is.  

 
5. Implementatie en disseminatie: 

5.1. Laat weten hoe de betrokkenen andere medewerkers van de organisatie op de hoogte 
houden en/of betrekken bij de activiteiten van de onderzoekswerkplaats. 

5.2. Geef aan hoe studenten gaan merken dat er een onderzoekswerkplaats actief is. 

 

 

 



 

 

REGELING ONDERZOEKSWERKPLAATSEN - DIGITAAL BEKWAAM MBO 

De toekenning van de eenmalige startfinanciering is gebaseerd op deelname van maximaal zes 
medewerkers. Zij zullen voor 40 weken per kalenderjaar maximaal vier uur per week actief zijn in de 
onderzoekswerkplaats. De eerste aanvraag wordt in kalenderjaar 2023 gehonoreerd. Deze 
onderzoekswerkplaats is actief tot 31 december 2027.  

Nog eens drie onderzoekswerkplaatsen starten in kalenderjaar 2024 en zijn tevens actief tot 31 
december 2027. Drie onderzoekswerkplaatsen hebben daardoor een kortere looptijd. Afhankelijk 
van de looptijd, deelname van het aantal medewerkers en de omschreven activiteiten wordt een 
bedrag toegekend van maximaal €307.200 bij een looptijd van 4 jaar en maximaal €384.000 bij een 
looptijd van 5 jaar (exclusief BTW). 

Beoordelingscriteria 

De aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15-05-2023. De stuurgroep van MBO Digitaal 
maakt vervolgens een selectie en besluit welke initiatieven in aanmerking komen voor de 
startfinanciering. De toekenning is gebaseerd op de volgende criteria. Het onderzoeksvoorstel is: 

• Legitiem en haalbaar; 
• Sluit aan bij de beoogde doelstellingen van Digitaal Bekwaam mbo 
• Sluit aan bij de doelstellingen van MBO Digitaal en de eigen organisatie; 
• Is breed toepasbaar in de sector; 
• Is vernieuwend en innovatief; 
• Sluit aan bij andere onderdelen binnen de organisatie. 


