Projectkaart
Open Innovatie Lab

Categorie: afgerond project
CIV Bio Sciences. Hiermee beschouwen we het OIL zelf als
afgerond en meegenomen in de vervolgstappen van de
verschillende CIV’s.

Jessica Hilhorst,
projectleider vanuit de gemeente Leiden:
‘Het onderzoeken van de kansen voor een Open Innovatie Lab (OIL)
hebben gezorgd voor het bij elkaar brengen van ambities en netwerkpartners. Ik vind het daarom mooi om te zien dat een aantal
trajecten die zijn opgestart binnen het OIL nu een vervolg hebben
gekregen binnen CIV Smart Technology en CIV Bio Sciences. Een
mooie samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.’

Modulair onderwijs
Binnen mboRijnland ligt voor de komende jaren veel focus
op het modulariseren van het onderwijs.
Daarmee kan men de vernieuwing van onderwijs aan en
kan men flexibel inspelen op de behoefte vanuit de
arbeidsmarkt. Hiervoor wordt op leerdoelen van studenten
de samenwerking gezocht met bedrijven en de vraagstukken die deze bedrijven hebben. mboRijnland zet hiervoor

Ten aanzien van de verdere verbinding met het regionale
bedrijfsleven zullen we de lijnen via Economie071 blijven
benutten.

de verschillende Centra voor Innovatief Vakmanschap in,
waaronder de CIV Smart Technology en het nieuwe CIV
Bio Sciences.

Hogeschool Leiden en Inventeers voor een Inventeers
Academy. Dit bedrijf was eerder ook actief betrokken bij
het project Smart071.

Nieuwe samenwerking
Het traject met het Open Innovatie Lab heeft ertoe bijgedragen dat het netwerk met Leidse bedrijven is verbreed.
Zo is inmiddels een samenwerking opgestart met

Centra voor Innovatief Vakmanschap
Ook hebben een aantal trajecten die zijn opgestart binnen
het OIL een vervolg gekregen binnen CIV Smart
Technology en worden elementen meegenomen in het

De urgentie
Het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen hebben
elkaar nodig als het gaat om innovatie. Door deze samenwerking in te bedden in het onderwijs komen deze twee
partijen bij elkaar.
De opdracht
Stel een businesscase op voor het duurzaam beleggen van
het Open Innovatie Lab.

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever: Stuurgroep Economie071
Bestuurlijke trekkers: gemeente Leiden
Ambtelijk opdrachtgever: Jasmijn Bongers, Economie071
Projectleider: Jessica Hilhorst (gemeente Leiden)
Projectboard: gemeente Leiden, Hogeschool Leiden, mboRijnland (CIV Smart Technology).

