
Samenwerken aan  
talentontwikkeling 
en innovatie

Het Leiden Bio Science Park krijgt er de komende jaren 

duizenden banen bij. Dat is goed nieuws, want hier werkt men 

dagelijks aan onze gezondheid. Vooral de vraag naar mbo 

geschoolden stijgt flink, tot bijna 50 procent van de extra 

banen. Denk aan laboranten, analisten en operators.

Om de verwachte groei mogelijk te maken zijn niet alleen véél 

vakmensen nodig, zij moeten ook up-to-date zijn. Immers, de 

ontwikkelingen in de bio sciences gaan hard en vragen om 

permanente aandacht en scholing. 

Echter, alle bedrijven op het LBSP, van start-up tot 

multinational, voelen op dit moment de krapte op de 

arbeidsmarkt. Ook daalt de instroom van studenten en is de 

keuze voor bètatechniek laag.

Om deze uitdagingen te tackelen is creativiteit, flexibiliteit  

én bovenal samenwerking nodig. In het Centrum 

voor Innovatief Vakmanschap Bio Sciences bundelen 

bedrijfsleven, onderwijs en overheid krachten om zo veel 

mogelijk toekomstbestendige vakmensen in de bio sciences 

op te leiden. De 26 partners zien de meerwaarde van samen 

investeren in hun (toekomstige) medewerkers. Zo werken ze 

één voor allen en allen voor één aan de human capital agenda 

van het LBSP.

Waarom het 
CIV Bio Sciences?

Onze programmalijnen
Onze samenwerking kent vier 
samenhangende lijnen:

1. Co-creatie van hybride en flexibel 
onderwijs 

Deze lijn betreft het met het werkveld ontwikkelen  

en uitvoeren van actuele en op-maat onderwijsmodules  

en opleidingen, inclusief het delen van faciliteiten en  

(gast)docenten. Ook zoeken we samen naar oplossingen 

om de tekorten op te vangen. 

2. Onderzoek in practoraat 

Deze lijn is gericht op het opbouwen van een innovatie-

cultuur in het mbo door praktijkgericht onderzoek. 

De practor verbindt innovatie in het werkveld aan 

onderwijsinnovatie.

3. Versterken imago beroep en sector 

Hier spannen de partners zich in om door gezamenlijke 

communicatieactiviteiten bewustwording, instroom  

en doorstroom op het LBSP te versterken.

4. Ecosysteem Leven Lang Ontwikkelen 

Door samen op te trekken in een leergemeenschap werken 

de partners aan talentmanagement en een inspirerend 

LLO aanbod voor het binden en boeien van talent. 



Etaleer jouw werkterrein  

Maak met authentieke 

opdrachten jouw werkveld 

zichtbaar. Geef een gastles 

waarin studenten oefenen met 

jouw datasets!

Leid op voor jouw branche 

Ontwikkel samen met 

docenten en collega’s up-

to-date, hybride onderwijs 

(modules) op jouw vakgebied. 

De nieuwe lesstof kan worden 

aangeboden aan studenten en 

professionals in het kader van 

Leven Lang Ontwikkelen.

Werf stagiaires én werknemers 

Presenteer jouw bedrijf op een 

open dag of stagemarkt en laat 

studenten en zij-instromers 

zien hoe geweldig werken in  

de sector is.

Up-to-date met het 

vakonderwijs

Weet jij wat een mbo- en  

hbo-student in huis heeft?  

Wij informeren jou over  

het huidige vakonderwijs, 

 zodat de juiste persoon  

op de juiste plek zit.

Zet de deur open!

Een bedrijfsbezoek of rond-

leiding geeft studenten én 

docenten een goed beeld van 

jouw bedrijf. Wie enthousiast  

is komt terug.

Bied stageplekken aan

Leer studenten werkzaam-

heden uitvoeren en ervaren hoe 

geweldig werken in jouw bedrijf 

is. Dit is de manier om nieuwe 

werknemers aan te trekken. 

Doe de jongerenbedrijfsscan 

Laat mbo studenten jouw 

bedrijf bezoeken en in beeld 

brengen hoe jij het klaar kunt 

maken voor de volgende 

generatie.

Deel faciliteiten 

Laat studenten en docenten 

kennis maken met apparatuur 

en technieken die op school 

niet aanwezig zijn.

Vergroot jouw innovatiekracht 

Betrek jonge mensen uit 

het mbo, hbo en wo bij jouw 

vraagstukken en haal nieuwe, 

verfrissende ideeën op. Met 

jouw onderzoeksvragen kun je 

terecht bij ons practoraat. 

Word erkend leerbedrijf 

Draag bij aan de toekomst 

van het mbo vakmanschap 

én profiteer door aankomend 

mbo talent op te leiden en te 

examineren in de praktijk.

Bedrijven in school School in bedrijf

“Voor zowel de scholen als voor bedrijven is een goed 

klimaat nodig om mensen geïnteresseerd te krijgen in 

een leuke job bij een van ‘onze’ bedrijven”.

Bas Reichert – Voorzitter van de ondernemersvereniging 

Bio Science Park (OVBSP) en directeur van BaseClear 

What’s in it for me? 
Menukaart samenwerking 
Bio Sciences bedrijven  
en onderwijs

Onze partners

Onze financiers

LEIDEN 
BIO SCIENCE 
PARK

Waar vakonderwijs, beroepenveld en overheid  

duurzaam samenwerken aan de Human Capital Agenda  

op het Leiden Bio Science Park. 
Neem contact op via info@civ-biosciences.nl

Ook partner worden?


