
 

 

 

SER Sociaal-Economische Raad 

de heer E.H.T.M. Nijpels 

Postbus 90405 

2509 LK Den Haag 

 

 

 

Geachte heer Nijpels, 

 

Voor de grote uitdaging van Klimaatakkoord/energietransitie is het ontzettend belangrijk dat er meer 

personeel komt in de daarbij passende ‘kansberoepen’. Het mbo speelt daar als vanouds een 

belangrijke rol in bij het opleiden van jongeren (zij het in beperkte mate vanwege de demografische 

krimp). Immers, 40% van de beroepsbevolking is en wordt opgeleid in het mbo.  

 

De mbo-scholen beschouwen hun steun aan het Klimaatakkoord als een startpunt voor samenwerken 

met verschillende actoren om de energietransitie mede mogelijk te maken. Nu komt het erop aan om 

de publieke opdracht te vertalen in stabiele, langdurige verbindingen tussen vraag en aanbod.  

 

Onze betrokkenheid bij het Klimaatakkoord illustreren wij langs drie lijnen: 

 

1. Studenten/volwassenen 

Wij hebben een verantwoordelijkheid richting onze studenten en leiden op voor de huidige en 

toekomstige arbeidsmarkt. Daarnaast staan we klaar om volwassenen verder op te leiden die hun 

loopbaan een andere koers willen geven of nu nog onvoldoende mee kunnen komen op de 

arbeidsmarkt. Via het sociaal domein en leven lang ontwikkelen kan het mbo volwassenen verleiden 

via certificaten alsnog te kiezen voor deze kansberoepen in de energietransitie. Hier ligt een publieke 

opdracht voor het mbo (activerende sociale zekerheid en activerende werkzekerheid). 

Mbo’ers hebben straks een sleutelrol in het realiseren van de ambities van het Klimaatakkoord.  

Voor leven lang ontwikkelen werken de mbo-scholen in de regio samen met collega-onderwijs, 

bedrijfsleven, gemeenten en overheidsinstanties. Zo bereiken we ook mensen die nu nog niet kunnen 
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meedoen, maar met maatwerk richting een baan in de energietransitie kunnen worden geleid.  

Omdat het mbo met meerdere uitdagingen naast de energietransitie te maken heeft, moeten we met 

elkaar creatief zijn als het gaat om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Ook in de zorg bijvoorbeeld 

is het tekort aan goede vakmensen nog altijd nijpend. Daarom is het van het grootste belang dat in het 

investeringsfonds dat het Kabinet nu opzet, ongeveer 1,5 miljard euro wordt gelabeld voor leven lang 

ontwikkelen. 

 

2. Medewerkers 

Wij hebben een verantwoordelijkheid naar ons personeel om hen mee te nemen in de bewustwording 

rondom het Klimaatakkoord zodat ook zij dit kunnen overbrengen op de studenten. 

Met het bedrijfsleven werken we in SBB-verband aan verankering van duurzaamheid in elk 

kwalificatiedossier. Duurzaamheid als vast onderdeel van elke opleiding vraagt alertheid van de 

docenten/instructeurs. Het is noodzakelijk de docenten en instructeurs hierbij goed te faciliteren.  

 

3. Infrastructuur 

Het mbo heeft gebouwen (en inrichting) waar het onderwijs plaatsvindt. Middels onze Sectorroutekaart 

maken wij inzichtelijk hoe wij toewerken naar het verduurzamen van ons vastgoed om zo een bijdrage 

te leveren aan de reductie van broeikasgassen. 

 

Samenvattend  

De leden van de MBO Raad hebben zich tijdens hun ledenvergadering op 19-9-2019 gecommitteerd 

aan onderstaande tekst:  

 De MBO Raad onderkent de urgentie van het klimaatprobleem en is bereid deze urgentie uit te 

dragen; 

 De MBO Raad zet zich samen met de achterban in voor het centrale doel van het 

Klimaatakkoord: 49% reductie van broeikasgassen in 2030, ten opzichte van 1990; 

 De MBO Raad committeert zich aan de uitvoering van afspraken waarbij onze organisatie direct 

betrokken is.  

 

Wij adviseren het kabinet om aanvullende middelen vrij te maken om aan deze maatschappelijke 

opdracht te voldoen. Wij dagen gemeentes en het bedrijfsleven uit om mee te bewegen richting 

ontwikkelingen als gevolg van het klimaatakkoord.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

A.J.M. Heerts 

voorzitter 


