
Wat is een
Learning lab?



Een Learning Lab is een projectgroep waarin 
wordt gewerkt aan concrete vraagstukken.
Learning Labs zijn altijd multidisciplinair 
samengesteld. Docenten, studenten en 
bedrijfsleven zijn betrokken vanaf de 
vaststelling van het probleem tot en met de 
ontwikkeling van de oplossing. 
Dankzij co-creatie wordt nieuw onderwijs 
ontwikkeld en geïmplementeerd.  

Wat is een Learning Lab?



• Cultuurverandering: Cultuurverandering naar 
persoonlijk leiderschap, 21e eeuwse competenties, 
reflectief vermogen, noodzakelijk voor iedereen.

• Organisatie transformatie: Transformatie naar een 
agile organisatie die ondersteunend is aan 
wendbaar onderwijs voor een snel veranderende 
wereld.

• Transformatie van onderwijs en leren: 
Transformatie van het onderwijs: een nieuwe visie 
op leren, onderwijzen en kennisverwerving.

• Transformatie naar Publiek Privaat Samenwerken: 
Transformatie van het MBO College Airport in een 
partner-netwerk met bedrijven (Publiek Private 
samenwerking).

Aan welke verandering wilt HoA 
bijdragen 



• Learning Labs zijn altijd multidisciplinair samengesteld. Docenten, 

studenten en bedrijfsleven zijn betrokken vanaf de vaststelling van het 

probleem tot en met de ontwikkeling van de oplossing

• Human Centered. Alle initiatieven hebben uiteindelijk de lerende mens 

als doel. Binnen de Learning Labs moet iedereen bereid zijn en de kans 

krijgen om iets nieuws te leren en een resultaat te halen.

• Test & Validate. In een vroeg stadium worden ideeën omgezet in 

prototypes, getest en gevalideerd door de stakeholders. Hiermee 

voorkomen we dat oplossingen worden aangedragen voor problemen die 

niemand als zodanig ervaart en dat oplossingen worden ontwikkeld waar 

niemand op zit te wachten.

• Implement. Learning Labs zijn verantwoordelijk dat de ontwikkelde 

ideeën een plek krijgen in de bestaande organisaties. Hiermee borgen we 

de duurzaamheid van de initiatieven. Zo krijgt niet House of Aviation als 

geheel een nieuwe plek in de bestaande organisaties maar wortelen de 

Labs zich op verschillende plekken. Op die manier nemen de nieuwe 

manieren van leren, werken en organiseren langzaam maar zeker de 

overhand.

Learning Labs uitgangspunten



Documentatie

House of Aviation werkt met Teams. 
Elke Learning Lab krijgt een eigen map met 
een voorbereide structuur binnen het 
thema waar de Learning Lab onder valt. 
Het is belangrijk dat hierin alles wordt 
opgeslagen. Het vastleggen van het proces 
hoeft zeker niet in lange verslagen. In de 
Toolkit staan een aantal voorbeelden van 
vormen die gebruikt kunnen worden. 



Tijdsinvestering en werkplek

Aan het begin wordt n.a.v. het plan van 
aanpak met elkaar afgesproken hoeveel uur 
de Learning Lab Host en krijgt voor een 
Learning Lab. 
Het projectmanagement zal dit kortsluiten 
met jouw leidinggevende, zodat dit wordt 
gefaciliteerd in het rooster. 

Mocht het tijdens het proces blijken dat dit 
verkeerd ingeschat is, bespreek dit dan met 
het projectmanagement.  

Dit geldt ook voor de Learning Lab 
deelnemers zoals studenten en docenten. 


