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Vooraf 

 

Dit document biedt een overzicht van de verschillende bestuurlijke afspraken over het brede 

terrein van de afstemming tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Het gaat om 

initiatieven die zijn genomen sinds de introductie van de kennis- en innovatieagenda in de 

eerste jaren van het nieuwe Millennium en de start van het topsectorenbeleid in 2010. Uit het 

overzicht blijkt dat er veel verschillende en deels overlappende initiatieven naast elkaar 

bestaan, zowel op nationaal als op regionaal niveau. In de verschillende pacten en 

akkoorden komen thema’s die voor het beroepsonderwijs zonder uitzondering bijzonder 

relevant zijn.  

 

Er is in deze verkennende tekst gekozen voor een perspectief vanuit het blikveld van het mbo. 

Met name het recente bestuursakkoord en de onderliggende strategische visie gericht op 

MBO 2025 zijn daarbij referentiepunten. We hebben geen overzicht gemaakt van de 

uiteenlopende besprekingen over jongvolwassenen en werkzoekenden in het sociaal domein 

en ook zijn de recente akkoorden op regionaal niveau, zoals die in Amsterdam, Brainport en 

NO-Brabant tot stand zijn gekomen, niet in de analyse verwerkt. Het vraagt om nadere studie 

om die thema’s te ordenen en inhoudelijk te wegen.  

 

Het geheel aan afspraken en agenda’s maakt duidelijk dat er veel ambities zijn om 

maatschappelijke antwoorden te vinden op uitdagende vraagstukken zoals het tekort aan 

vakmensen, de energietransitie en het bredere issue welke vaardigheden in de toekomst 

nodig zijn. Er is geen twijfel over dat het antwoord op die vragen uiteindelijk niet alleen op 

bestuurlijke tafels maar juist in de leeromgeving en binnen het opleidingsteam gevonden 

moet worden.      

 

 

Woerden, 30 januari 2019.  
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1 Aanleiding 

Veel beleidsvernieuwingen in het middelberoepsonderwijs komen tot stand in breed opgezette 

samenwerkingsverbanden van bedrijven, onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties. 

Steeds vaker krijgt ook het mbo een plaats in deze besprekingen. Dit leidt tot een toenemend 

beroep op onderwijsbestuurders, beleidsadviseurs en deskundigen om te participeren in stuur-, 

werk- en denkgroepen, kringen, liaisons en andere overlegtafels om een bijdrage te leveren aan 

pacten, akkoorden, intentieverklaringen, convenanten en plannen van aanpak. Dit maakt dat er 

binnen de het mbo behoefte is aan een totaaloverzicht van alle lopende initiatieven en een visie 

hoe hiermee om te gaan. 

 

De thematiek is van groot maatschappelijk gewicht, het gaat niet alleen om de opleiding en 

instroombevordering van startende beroepsbeoefenaars, maar ook om de vormgeving van 

trajecten voor een Leven lang ontwikkelen (LLO) en constructies voor publiek-private 

samenwerking (PPS) in algemene zin, en het realiseren van de uitdagingen van technologische 

veranderingen en de klimaatdoelstellingen in het bijzonder. Een substantieel deel van de 

innovatiemiddelen in het mbo is met deze initiatieven gemoeid. Deze activiteiten hebben 

bovendien een breder bereik dan de traditionele wettelijke taken rondom onderwijs en 

bedrijfsleven die bij SBB worden besproken. Het gaat om een bredere politieke werkelijkheid 

waarbij ook andere actoren uit de onderwijskolom en ministeries zijn betrokken. 

 

Er is ook alertheid geboden. Bestuurlijk uitgangspunt is steeds geweest dat “we geen dingen 

dubbel willen doen”, toch worden dezelfde onderwerpen op meerdere plaatsen geagendeerd, 

waarbij het risico bestaat dat het mbo niet voldoende effectief acteert zonder de bredere 

doelstellingen van MBO 2025 te realiseren. Daarnaast is het de vraag of deze agenda de 

uitdagingen waar het beroepsonderwijs zich voor gesteld weet, voldoende diep kan agenderen. 

Gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de snelle technologische ontwikkelingen 

maken ministeries en branches substantiële budgetten vrij om (ieder voor zich) partijen te 

overtuigen dat de economie vastloopt als we niet massaal kiezen voor deze specifieke sector. 

‘’Ik zorg”, “defensie zoekt medewerkers voor niet-militaire functies”, “it.kombijdepolitie.nl”, 

“’techniekwerkt.nl”, “je gaat het maken in de bouw en infra”, zijn maar enkele voorbeelden van 

sectorale initiatieven. Tegelijkertijd staan alle opleidingen voor de uitdaging zich zo te 

ontwikkelen dat ze de uitdagingen van de toekomst aan kunnen.   

 

De vraag die we in deze notitie willen beantwoorden is: 

a. Welke pacten en akkoorden zijn er en wat is daarvan de inhoud? 

b. Waar komen deze afspraken vandaan?  

c. Welke thema’s staan in het mbo centraal? 

d. Wat zijn overlappende thema’s voor het mbo-onderwijs in de pacten en akkoorden? 

e. Wat zeggen de beschikbare evaluatiestudies over de resultaten ervan? 
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2 Waar komen de akkoorden en pacten vandaan? 

 

In Nederland bestaat een lange traditie van het maken van afspraken tussen maatschappelijke 

elites, denk aan de strijd tegen het water die de basis vormde van het hedendaagse polder-

model.1 In de politiek sloten de aanvoerders van de maatschappelijke zuilen overeenkomsten 

met elkaar, waardoor katholieken, protestanten en liberalen elkaar konden vinden in het maken 

van landelijke afspraken. Het vinden van consensus is een kenmerk van de nationale politieke 

verhoudingen. Nederland is internationaal gezien dus bij uitstek een land waar pacten en 

akkoorden worden gesloten. Dat heeft te maken met de sterke positie van maatschappelijk 

middenveld en de relatief sterke verdeeldheid in de politiek. Dat zien we terug in de sociale 

zekerheid, het onderwijs en ook in het industriebeleid. 

 

Sociale zekerheid en sociaal domein 

Na de Tweede Wereldoorlog gingen maatschappelijke organisaties deelnemen in de uitvoering 

van de sociale zekerheid. Dit is tot vandaag zichtbaar in de werking van de ziekenfondsen en 

de zorgverzekeraars. Deze vorm van publieke dienstverlening is een kenmerk van continentale 

verzorgingsstaten zoals je die ook aantreft in België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en 

Zwitserland, maar niet in Engeland of de Verenigde Staten.    

De laatste twintig jaar zijn de verhoudingen tussen de overheid en maatschappelijke 

organisaties herschikt. De overheid voert grotere regie over de sociale zekerheid en is 

terughoudend om maatschappelijke organisaties daarvoor nog verantwoordelijk te maken. 

Bovendien zijn de arbeidsvoorziening en de sociale zekerheid bij elkaar gevoegd. De 

totstandkoming van het UWV in 2002 is daar een resultaat van. Bovendien moet worden 

opgemerkt dat het tweede Kabinet Rutte de Participatiewet heeft geïntroduceerd en er sprake is 

van een sterke decentralisatie van het beleid op het terrein van maatschappelijke zorg, 

jeugdzorg en werkgelegenheid naar de gemeenten. Tevens is sprake van een vernieuwing van 

het sociaal domein, waarbij in toenemende mate een beroep wordt gedaan op de 

samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.  

 

Samengevat:  

1. Overleg op landelijk niveau is een kenmerk van de Nederlandse politieke verhoudingen. 

2. Traditioneel worden maatschappelijke organisaties uitgenodigd om een deel van het 

overheidsbeleid uit te voeren. 

3. Er zijn de afgelopen jaren duidelijke herschikkingen doorgevoerd in de verhouding tussen 

publieke en private verantwoordelijkheden. 

4. Er is sprake van decentralisatie van sociaal beleid naar de gemeenten. Het mbo wordt in 

toenemende mate als partner van de gemeenten gezien in het lokale domein. 

 

                                                      

1 Zie voor een theoretische reflectie op deze ontwikkelingen de beschouwing van  

A.C.Hemerijck en M. van der Meer (2019), Polderen in de 21e eeuw: publiek rekenschap 

gevraagd. Den Haag: Ministerie SZW. In druk.     
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Het onderwijs 

Artikel 23 over onderwijsvrijheid in de grondwet van 1917 is een uitvloeisel van het 

maatschappelijk compromis tussen diverse politieke zuilen. Dat betekent dat er in Nederland 

vrijheid van onderwijs bestaat, de overheid kan alleen de randvoorwaarden beïnvloeden.  

Per onderwijsdomein wordt afzonderlijk beleid gevoerd; de totstandkoming van het HBO in 

1986 en van het MBO in 1996 getuigen daarvan.  

Het middelbaar beroepsonderwijs komt voort uit de Nijverheidswet van 1919. Het 

beroepsonderwijs en het industriebeleid waren financieel gezien van elkaar gescheiden: 

beroepsonderwijs werd gefinancierd door het ministerie OCW, industriebeleid was het domein 

van het ministerie van EZ en het groene onderwijs viel onder de verantwoordelijkheid van het 

Ministerie van Landbouw.  

 

Het industriebeleid 

In het industriebeleid zijn duidelijke verschuivingen waar te nemen. Na het RSV-debacle in de 

jaren zeventig startte het kabinet Lubbers-1 met een nieuw elan, mede geïnitieerd door 

Wagner, de voorman van Shell. Niet langer werden bedrijfstakken gesubsidieerd, maar werd 

ruimte geboden aan marktwerking en deregulering.  

Analoog aan het industriebeleid leidde deze opvatting dat industriepolitiek en beroepsonderwijs 

van elkaar gescheiden zijn in het beroepsonderwijs tot een vernieuwingsagenda die werd 

geïnitieerd door de Sociaal-Economische Raad en werd uitgevoerd door Het Platform 

Beroepsonderwijs, een investering van 20 miljoen per jaar in mbo en hbo. Dit programma 

bestond van 2004-2016 en ging over effectief organiseren en over het professionaliseren van 

personeel. Ook bestond in de periode 2006-2010 een projectdirectie ‘ 

leren en werken’. Van 2009-2013 kende de mbo-sector een eigen onderzoeksinstituut, ecbo, 

dat is opgegaan in NRO. Tevens werd in 2004 het Platform Bètatechniek opgericht om de 

instroom van studenten in technische richtingen te vergroten.  

Sinds de kennis- en innovatieagenda van de Kabinetten Balkenende is een verdere 

herschikking van de industriepolitiek gaande. Dat leidde tot een nieuw topsectorenbeleid dat 

werd geïnitieerd in het kabinet Rutte-1. Per sector werd een human capital agenda opgezet. Het 

kabinet bood ruimte aan eerst zes, en later negen sectoren waarin geïnvesteerd werd. Een 

belangrijk deel van het fundamenteel onderzoek (NWO) werd daarop gericht, overigens tegen 

de zin van de universiteiten.  

Het tweede kabinet Rutte is de afspraken met de topsectoren geleidelijk gaan verbreden. Dit 

gebeurde in een serie afspraken, waarin het kabinet met maatschappelijke actoren afspraken 

maakte over de herziening van de woonmarkt, de arbeidsmarkt, het industriebeleid, het 

onderwijs, de gezondheidszorg en het energiegebruik.    

Een resultaat van deze afspraken is het Techniekpact waarvan de eerste versie in 2013 werd 

gelanceerd, in 2015 gevolgd door een Zorgpact en in 2016 gevolgd door een Groenpact en 

Bouwagenda.   

 

Samengevat:  

1. Industriepolitiek in Nederland is de laatste jaren herschikt van een beleid gericht op 

ondersteuning van kwetsbare industrieën in de jaren zeventig, naar marktwerking in de 
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jaren tachtig en negentig, naar een beleid dat zich richt op samenwerking tussen onderwijs 

en bedrijfsleven dat vorm krijgt in de nieuwe eeuw.  

2. Onderzoek en Innovatiebeleid in het mbo kent een relatief korte geschiedenis, in 2004 is 

Het Platform Beroepsonderwijs opgezet dat in 2016 expireerde. In 2009 werd het ecbo 

opgericht, dat in 2014 werd opgevolgd door het NRO.  

3. De vormgeving van overheidsbeleid is een toenemende mate een verantwoordelijkheid van 

meerdere ministeries.  
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3 Welke Pacten en Akkoorden zijn er anno 2019? 

In de bijlage is een overzicht opgenomen met alle initiatieven, doelstellingen en verwijzingen 

naar websites. Nu gaan we kort in op de inhoud ervan.  

 

Welke samenwerkingsverbanden gaan we analyseren? 

We beperken ons in deze verkenning  tot afspraken van de landelijke overheid met 

maatschappelijke organisaties (onderwijs, bedrijfsleven, verenigingen). Enkelvoudig 

overheidsbeleid valt buiten de analyse. Samenwerkingsverbanden tussen maatschappelijke 

organisaties of tussen lokale overheden en onderwijsinstellingen zonder dat Rijksmiddelen in 

het geding zijn laten we ook buiten beschouwing.  

 

We kunnen in de kern twee soorten pacten en akkoorden onderscheiden. Enerzijds zijn er 

afspraken die een landelijke werking hebben (sociaal akkoord, klimaatakkoord). Anderzijds zijn 

er sectorspecifieke of branche gerelateerde initiatieven (techniekpact, zorgpact, groenpact, 

bouwagenda en defensiepact).  

 

Veel van de akkoorden die we in deze notitie analyseren kennen een meer-lagige opbouw. Dat 

wil zeggen dat de pacten een algemene doelstelling kennen, maar de onder het akkoord 

verzamelde activiteiten bevatten een heel pallet aan initiatieven, programma’s en ontwikkelings-

agenda’s. Soms komt uit een akkoord een hele serie afspraken voort, waardoor de naamgeving 

verschuift of op andere doelstellingen wijst. Soms ook is er sprake van regionale initiatieven die 

onder een nationale paraplu vallen. Om een voorbeeld te geven: in het techniekpact staan 

tegenwoordig ook maatregelen gericht op kwetsbare groepen leerlingen. Een ander voorbeeld: 

het beleidsprogramma Sterk Techniekonderwijs is niet een akkoord van de overheid met 

maatschappelijke organisaties, maar er wordt wel samengewerkt in de onderwijskolom met vo 

en mbo met een regelmatig terugkomende verwijzing naar het techniekpact. Momenteel is er 

ook een regeling voor het MKB: MKB-!dee. Dit soort van meerdimensionale afspraken maken 

het totaaloverzicht complex.  

 

Afgezien van de bovenstaande initiatieven zijn er landelijke ontwikkelingsagenda’s en 

werkgroepen, zoals die van een leven lang ontwikkelen bij de SER. Daarin worden goede 

voorbeelden verzameld en geordend. Dergelijke ontwikkelingsagenda’s hebben een agenda-

settende functie die later kan worden vertaald in een pact of akkoord. Ook komt het voor dat er 

een werkgroep of overlegtafel start met voor het mbo-relevante ontwikkelagenda’s, waarbij de 

buitenstaanders (en soms ook de deelnemers) niet altijd inzichtelijk hebben waar de 

vraagstelling zijn oorsprong vindt en hoe bestaande gremia zich tot elkaar verhouden. Denk 

hierbij aan werkgroepen onder SBB (circulaire economie of versnellingsagenda), het 

programma “de Uitdaging”.  Van deze initiatieven proberen we ook een overzicht te schetsen.  
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Wat we in dit document niet analyseren 

Naast bovengenoemde initiatieven zijn er afspraken in het sociale domein waarop we ons in 

deze notitie vooralsnog niet richten. Het gaat om programma’s gericht op specifieke 

doelgroepen zoals het programma 16/27 jaar (SZW, OCW, VWS en J&V); de taskforce werk en 

Integratie (SZW); en Baanafspraken, Participatiebanen (regie SZW, samenwerking met 

onderwijs) en het Programma Sociaal Domein van de VNG (BZK, SZW, VWS en andere 

departementen) en het plan voor arbeidsgehandicapten.  

 

Ook besteden we geen aandacht aan het in november 2018 getekende Preventieakkoord. Ook 

daarin verzamelen zich veel partijen, waaronder de MBO Raad, met het oog op afspraken voor 

een gezonde omgang van met name jongeren, leerlingen en studenten met de consumptie van 

alcohol, tabak en suiker thuis en op school.   

 

Tenslotte zijn er in sommige regio’s regionale akkoorden tot stand gekomen, waarin het mbo 

een grote rol speelt, maar die we hier niet analyseren. Soms is daar sprake van sterke  

landelijke investeringen, zoals in het Brainport Talent en Skills-akkoord van juni 2018, dat moet 

worden uitgewerkt in de regio Noord-Brabant en Limburg met stevige subsidie vanuit de 

nationale vernieuwingsagenda Brainport. In andere gevallen gaat het juist om een regionale 

activiteit zoals bijvoorbeeld in het akkoord voor Noordoost-Brabant, waarin juist de mbo-

instellingen en de gemeentes een grote rol spelen, maar het Brabantse bedrijfsleven geen partij 

is (januari 2018). In het Amsterdamse Skills-akkoord dat op 14 december 2018 wordt 

ondertekend gaat het vooral om ‘van werk tot werk’-transities en een leven lang ontwikkelen. 

Ook daarin spelen de mbo-instellingen een grote rol en is sprake van met name ook 

internationale investeringsgelden.  
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4 De inhoud van de afspraken 

 

Al met al is er sprake van een omvangrijke verzameling van initiatieven. In toenemende mate is 

ook het mbo onderdeel geworden van het werkpakket van ieder van deze afspraken. In de 

pacten worden heel verschillende thema’s geadresseerd, die heel vaak onder tamelijk 

vergelijkbare benamingen worden geordend. Het gaat in ieder geval om de volgende tien 

thema’s, die heel vaak terugkeren, maar per pact op een heel andere manier worden uitgewerkt 

en een ander soortelijk gewicht kennen:  

1. werving van nieuw personeel en instroom in de sector (regulier, zij-instroom); 

2. scholing en arbeidsmarkt; 

3. een leven lang ontwikkelen; 

4. de toegevoegde waarde van teams/ leergemeenschappen; 

5. lerarentekort; om- en bijscholing van leraren; 

6. flexibilisering van onderwijs (initieel: keuzedelen, certificaten); 

7. imago van de sector en van de branche (bv. campagne werken in de zorg); 

8. technologische ontwikkeling; 

9. innovatie en kennisverspreiding;  

10. klimaat en energievraagstukken. 

 

Wie neemt deel aan de afspraken?  

In eerste instantie waren alleen partijen in de topsectoren doelgroep van de afspraken. Daarna 

is verbreding ontstaan naar de zorg, bouw, groen en defensie. Ook is er verbreding ontstaan 

naar het MKB (MKB-!dee).  

 

Wie neemt er niet aan deel?  

Welke partijen nemen niet deel aan de afspraken: de economische sectoren, zakelijke 

dienstverlening, horeca, voeding (slagers, bakkers), hospitality en ook niet de schilders.  

We merken op dat de bovengenoemde 10 thema’s ook in deze branches natuurlijk uiterst 

relevant zijn.   

 

Wie is eigenaar van de pacten?  

Cruciaal is welke verantwoordelijkheidsverdeling de agenda van thema’s benoemt: soms gaat 

het om een samenwerking namens of onder regie van de overheid, waarbij de overheid het 

initiatief neemt en ook een van de uitvoerende partijen is, soms gaat het om een samenwerking 

van actoren in een sector of domein zelf waarbij de overheid alleen de subsidievoorwaarden 

definieert. De overheid stelt in dat geval partijen in staat om zelf initiatieven te nemen en 

maatschappelijke  doelstellingen te realiseren.  

 

Voorbeelden: Het bestuursakkoord mbo is een afspraak van de mbo-sector met hele kabinet. 

De topsectorenagenda bevat afspraken die zijn overeengekomen tussen drie ministeries: EZ, 

SZW, OCW. De bouwagenda wordt vooral afgestemd met het ministerie VROM. Het zorgpact is 

verantwoordelijkheid van ministerie van VWS en OCW.   
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Wat is ervoor nodig als partijen actief willen deelnemen?  

Als maatschappelijke organisaties (bedrijven/ onderwijsinstellingen) een actieve rol willen 

spelen in een van de pacten dan veronderstelt dat in de regel dat ze een aantal capaciteiten 

moeten inzetten:   

1. Actoren brengen middelen in om doelstellingen te realiseren die ze op eigen kracht niet 

kunnen realiseren.  

2. Ze moeten deelnemen in een sterk netwerk van maatschappelijke partners. 

3. Ze moeten voldoende capaciteit hebben om gezamenlijke projectvoorstellen te schrijven (al 

dan niet met behulp van gespecialiseerde bureaus). 

4. Ze moeten in staat zijn privaat kapitaal uit te nodigen om deel te nemen aan projecten en 

initiatieven. Allen op deze wijze kan de financiering worden gerealiseerd. 

5. Ze moeten niet te grote afstand hebben van de ‘innovatiefrontier’, het grensvlak in bedrijven 

en instellingen waar innovatieve goederen en diensten worden geproduceerd.   

 

De financiering van de pacten 

De financiering van de afspraken komt niet zelden voor rekening van verschillende ministeries. 

Ook wordt een beroep gedaan op privaat kapitaal. De akkoorden zijn van belang omdat op 

deze wijze de kaders voor innovatie en voor innovatieve vernieuwingsroutes worden 

gedefinieerd. 

  

Zijn de pacten meer dan een papieren werkelijkheid?  

Pacta sunt servanda. Wat afgesproken is moet nagekomen worden, is een belangrijk 

internationaal uitgangpunt in het verbintenissenrecht. In die zin zijn de pacten overeenkomsten 

die grote maatschappelijke betekenis hebben. . Soms proberen organisaties met tegengestelde 

doelstellingen toch gezamenlijke afspraken te maken, denk aan het klimaatakkoord of het 

preventieakkoord. Bij de financiële afspraken worden ook aspecten vermeld zoals de inbreng 

nieuwe apparatuur of het ontwikkelen maatwerk. Met andere woorden: wat partijen elkaar 

beloven is afdwingbaar bij de andere partij, en er worden middelen geïnvesteerd die vragen om 

verzilvering. In de praktijk is dat geen sinecure. Uit eerder onderzoek weten we dat bestuurlijke 

afspraken vertaald moeten worden naar betekenisvolle samenwerking tussen partijen op de 

werkvloer, dan wordt het projectleiderschap en inzet van de deelnemende partijen een 

belangrijke succesfactor.2 

 

Een paar voorbeelden van doelstellingen: 

1. Nieuw personeel aantrekken: veel akkoorden adresseren het thema van het werven van 

nieuw en anders opgeleid personeel. Het aantrekken van nieuw personeel is nodig vanwege 

de kwalitatieve en kwantitatieve tekorten die zich voordoen op de arbeidsmarkt. We merken 

op dat niet alleen specifieke branches personeelsproblemen kennen, maar ook het onderwijs 

dat voor die branche opleidt te maken heeft met een tekort aan docenten. Hierdoor ontstaat 

een gemeenschappelijke ‘sense of urgency’. Daartoe volstaat niet langer het voorlichten van 

                                                      

2 Zie ook verderop in het literatuuroverzicht..  
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studenten over opleidingen. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe methoden; het sterker 

benoemen van de relaties tussen bedrijven en onderwijs, het voeren van een gezamenlijke 

onderzoeksagenda, het samen ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsprogramma’s, en het 

verzorgen van om- en bijscholingsprogramma’s. Daarbij past ook dat men meer 

promotieactiviteiten wil organiseren gericht op instroom van leerlingen in onderwijs maar ook 

op het promoten van de branches als werkgever.   

2. Klimaatdoelstellingen. De transitie naar een circulaire economie is een internationale 

uitdaging, dat weten we al sinds de rapporten van de club van Rome uit 1973. De laatste 

jaren heeft het maatschappelijk verantwoord ondernemen een nieuwe impuls gekregen door 

het klimaatverdrag van Kyoto en later Parijs. De Europese Commissie heeft op 2 december 

2015 een actieplan en een pakket aan wetgevingsvoorstellen neergelegd om van ‘afval’ tot 

‘grondstof’ te komen en de circulaire economie verder te brengen. Nederland heeft voor de 

realisering daarvan een Rijksbreed programma benoemd.  

De VN hebben 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) gedefinieerd, waarin de 

circulaire economie op diverse manieren aan bod komt. Het vraagt niet alleen om een 

levensstijl die aandacht heeft voor biodiversiteit, duurzaamheid en veerkracht in de 

samenleving, maar ook om voldoende vakmensen in de bouw, energie en installatietechniek 

om de doelstelling van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineralen, fossielen 

en metalen) te realiseren. 

3. Innovatie. Innovatie en onderzoek zijn standaarddoelstellingen van de diverse pacten. Toch 

is ook hier van belang wat voor soort onderzoek wordt nagestreefd en hoe dat wordt 

gefinancierd. Wat is het R&D-model? Gaat het om innovatie van onderwijs of docent 

enerzijds, en van werkprocessen en bedrijfsleven anderzijds. Hoe stroomt de kennis? Hier is 

een verschil te noteren tussen onderzoek over het mbo (modus 1) en onderzoek dat door 

het mbo zelf ontwikkeld wordt (modus 2). 

4. Leven lang ontwikkelen. In de kamerbrief van 27 september 2018 is een bijlage 

opgenomen waaruit de raakvlakken van dit thema met overheidsmaatregelen inzichtelijk 

gemaakt zijn. Daar zien we ondermeer in terugkomen in het techniekpact, zorgpact, MKB 

Idee, HCA topsectoren.3 

 

                                                      

3 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/09/27/kamerbrief-leven-lang-

ontwikkelen/kamerbrief-leven-lang-ontwikkelen.pdf 

 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/09/27/kamerbrief-leven-lang-ontwikkelen/kamerbrief-leven-lang-ontwikkelen.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/09/27/kamerbrief-leven-lang-ontwikkelen/kamerbrief-leven-lang-ontwikkelen.pdf
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5 Welke thema’s uit de visiedocumenten van het mbo staan centraal?  

De MBO Raad heeft de afgelopen jaren een eigen toekomstvisie ontwikkeld, in het 

visiedocument MBO2025 en in het MBO Bestuursakkoord 2018-2022. Ook hebben de drie 

bedrijfstakgroepen in de techniek (TGO, MTLM, ICT&CI) in maart 2018 hun focus voor de 

komende 4 jaar vastgesteld in “de Beleidsnotitie inzet MBO Raad bij Techniekpact 2018 – 

2022”.  

 

In het onderstaande schema zijn de thema’s uit de drie documenten opgesomd. In de eerste 

regels staan de thema’s die afkomstig zijn uit het visiedocument MBO in 2025, gevolgd door de 

drie thema’s uit de visie van de technische bedrijfstakgroepen en tot slot de thema’s uit het 

MBO Bestuursakkoord. In de kern zijn deze thema’s te clusteren in onderstaande items:  

 LLO 

 PPS-constructies (-hubs)  

 flexibilisering van onderwijs  

 innovatie 

 imago 

 instroom  

 docententekort 

 overige items (betreft doorgaans onderwerpen die met bedrijfsvoerings- en organisatorische 

aangelegenheden te maken hebben). 

 

Of anders geformuleerd: het visiedocument MBO 2025 is uitgewerkt in het bestuursakkoord 

2018-2022, dat op zijn beurt een specifieke toepassing heeft gekregen in de visie van de 

technische bedrijfstakgroepen. In onderstaand schema ordenen we de thema’s die in deze 

agenda’s zijn opgenomen. 
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gezamenlijk werken aan toekomst  x       

maatschappij verandert, mbo verandert mee   x      

beroepsonderwijs en bedrijfsleven bouwen samen  x x      

nieuwe opleidingen komen sneller tot stand    x      

…  maar wel met geborgde kwaliteit        x 

havo en vo integratie      x  x 

nieuwe naamgeving     x    

student bouwt portfolio op, ook na diplomering x        

randvoorwaarden moeten op orde zijn: docenten 
e.a.    

   x x 

overleg met partners  x       

werken nu en in toekomst x   x     

 Visie Technische btg’s MBO Raad         

hubs  x       

docententekort       x  

instroom en mobiliteit in opleiding/ sector x    x x   

 MBO Bestuursakkoord 2018-2022         

aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt  x       

gelijke kansen (sociaal domein) x        

innovatie    x     

opleiden e ontwikkelen, om- en bijscholing, LLO x        

imago     x    

leergemeenschappen  x       

flexibilisering van onderwijs   x      

regionale aanpak  x       

governance van school- horizontale 
verantwoording    

    x 

informatieverzameling, kennisverspreiding  x       

systeemknelpunten, administratieve lasten        x 
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6 Wat zijn de overlappende thema’s voor het mbo-onderwijs in de pacten 

en akkoorden 

Sinds de studie “MBO en bedrijven aan zet”, van de verkenningscommissie MBO Techniek 

(Commissie van der Touw), uit september 2012 is het nodige gerealiseerd. Het cruciale punt in 

de hele aanpak is dat de groei van de topsectoren afhankelijk is van het aantal beschikbare 

technici. Het gaat daarbij om de concurrentiepositie en toegevoegde waarde van de 

Nederlandse economie. Dit zijn de vijf actielijnen van de Commissie-Van der Touw:  

1. profilering en doelmatigheid van opleidingen; 

2. de upgrading van met name mbo-4 opleidingen; 

3. de ontwikkeling van publiek-private samenwerking; 

4. meer docenten; 

5. het imago van techniekopleidingen. 

 

Uit de beschikbare initiatieven blijkt dat er in alle pacten en akkoorden aandacht is voor 

samenwerking tussen ondernemingen, onderzoek, overheid (triple helix), later heeft het 

beroepsonderwijs daarin een plaats gekregen en is dat geworden: ondernemingen, onderwijs, 

onderzoek en overheid (multiple helix). In zijn thematische ontwikkeling is de agenda per sector 

niet erg verschillend, zo blijkt ook uit het overzicht van alle pacten en afspraken in de bijlage.  

 

De oorspronkelijke ambitie is dat 4 op de 10 jongeren een technische studie gaat volgen. Dat 

aantal is nog lang niet behaald. Uit de monitor van het Techniekpact (van juni 2018) blijkt dat 

het aantal instromende mbo-leerlingen in bètatechnische richting in 2015-2016 voor het eerst in 

zes jaar is toegenomen, zowel absoluut als relatief. Deze groei heeft zich sindsdien voorzichtig 

voortgezet. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat die groei zich met name manifesteert 

op niveau mbo-3 (20% in 2007 naar 30% in 2017). Mbo-4 blijft met 27% gelijk aan het 

percentage van 2007, niveau 1 daalt van 32% naar 28% en niveau 2 van 37% naar 32%. 

 

De groei van studenten bètatechniek concentreert zich vooral in het hoger onderwijs. Het aantal 

diploma’s bètatechniek in het hoger onderwijs is tussen 2004/05 en 2014/15 toegenomen van 

18.523 tot 21.687. De stijging is vooral toe te schrijven aan het wo, waar het aantal bèta-

technische master- en doctoraal diploma’s steeg van 6.315 naar 9.492 in 2014-2015. Inmiddels 

staat 36% van het hbo-studenten en 25% van de wo-studenten ingeschreven in een technische 

studierichting (DUO-cijfers voor 2017).  

 

In de lerarenopleidingen is de instroom in de exacte lerarenopleidingen (wis-, natuur-, 

scheikunde, biologie en overige exacte vakken) in de tweede graad is gestegen van 1023 in 

2007 naar 1245 in 2017. Het relatieve aandeel van de exacte lerarenopleidingen in de tweede 

graad is gestegen van 17% in 2014/15 tot 19% in 2015/16. 
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Wat ook vast staat: er zijn inmiddels 161 publiek-private samenwerkingsprogramma’s opgezet, 

een substantieel groot aantal. Daarvan zijn 17 Centra voor Innovatief Vakmanschap in het mbo, 

37 Centers of Expertise in het hbo en nog 107 samenwerkingsprogramma’s uit het Regionaal 

investeringsfonds. De PPS kennen soms een verbinding met een mbo-instelling, soms wordt 

ook regionaal samengewerkt. Wat ook duidelijk is: in een gemiddelde PPS zijn 35 bedrijven en 

organisaties, 375 studenten en 30 docenten actief. In totaal hebben 6000 bedrijven, 50.000 

studenten en 4000 docenten een rol in een van de PPS-en (gegevens Katapult, juni 2018). 

 

Daarnaast is er een onderzoeksagenda naar de betekenis van digitalisering en ict op deze 

aanpak gebaseerd: Smart Industry (wat in Duitsland industrie 4.0 heet). Binnen deze Smart 

Industry Agenda zijn er inmiddels 32 fieldlabs ingericht (cijfer 2017), ook worden nog nieuwe 

fieldlabs ontwikkeld. Deze fieldslabs hebben als taak te zorgen voor de opleiding van bestaande 

en toekomstige werknemers. In februari 2018 is een implementatieagenda Smart Industry 

opgesteld waarin staat dat de productiviteit moet worden verhoogd, werkgelegenheid moet 

worden gecreëerd en zuinig moet worden omgegaan met energie- en grondstoffen.  

 

Voor ieder van de vijf sectoren is een eigen inhoudelijk agenda van relevante thema’s te 

schetsen: techniek, zorg, defensie, bouwagenda en groen. Overlappend in al deze agenda’s is 

dat het steeds gaat om samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven teneinde een 

aantal knellende beleidsproblemen op te lossen. Steeds gaat het om werving van nieuwe 

studenten, om verbetering van opleidingen, om innovatie van bedrijfsprocessen, om een 

agenda van een leven lang ontwikkelen en om het imago van de sector. De wijze waarop deze 

thema’s worden uitgewerkt verschilt per agenda.  

  

Ook duidelijk is dat er in toenemende mate aandacht is voor de basis van het beroeps-

onderwijs: vmbo en mbo. Alle branches en sectoren hebben eenvoudig gesteld voldoende 

arbeidskrachten nodig. We kunnen daarbij ook vaststellen dat de inhoudelijke vernieuwingen in 

het vmbo-techniek curriculum en de integrale herziening van de kwalificatiestructuur in het mbo 

niet voortkomen uit de topsectoren-agenda en er ook niet door worden geïnspireerd. Pas in het 

laatste regeerakkoord is een afspraak gekomen voor een agenda van sterk beroepsonderwijs 

voor vmbo en mbo samen. De investeringsagenda die daarbij wordt ontwikkeld gaat ook uit van 

regionale samenwerking.     

 

Voorbeeld: ontvangst van deze initiatieven in de zorg en marktsector 

Uit de ervaringen van bestuurders (op verzoek per email en bij presentaties) volgt een 

genuanceerd beeld over de hier geschetste ontwikkelingen. Hieronder geven we twee visies 

kort weer, deze bieden niet het standpunt van de mbo-sector, maar zijn wel exemplarisch voor 

het gedachtengoed dat zich momenteel ontwikkelt.   

Een bestuurder van een ROC schetst desgevraagd de ontwikkelingen in de zorg, waar de 

samenwerking tussen gemeente, onderwijs en zorgaanbieders heeft geleid tot een 

gezamenlijke aanpak van de zorg voor niveau-2 in een grote stad. De samenwerking is gericht 

op innovatie waarbij het onderwijs al in een vroegtijdig stadium betrokken is (en niet in het 

eindstadium). Er zijn veel partners in het project betrokken en er is dan ook een stevige 
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projectorganisatie om alles in goede banen te leiden. Een van de grootste uitdagingen in de 

uitvoering was dat vanuit de zorgaanbieders onvoldoende menskracht beschikbaar was. Een 

ander bestuurlijk dilemma was om bestaande al lopende initiatieven onder de paraplu van het 

samenwerkingsverband te brengen.  

De belangrijkste resultaten zijn volgens de bestuurder de volgende positieve aspecten: er zijn 

enkele nieuwe projecten gerealiseerd, men is anders gaan denken over stages, er is een 

congres over leven lang ontwikkelen georganiseerd, en er is een nieuw 

personeelsplanningsmodel gerealiseerd. Volgens de bestuurder is moeilijk te beoordelen of 

deze resultaten behaald zijn dankzij het project of dat er efficient is gewerkt met extern 

beschikbaar gestelde middelen, de meerwaarde is moeilijk vast te stellen. Een belangrijke 

factor voor de toekomst is volgens deze bestuurder dat de ‘transferwaarden’ van deze  

projecten worden benoemd, zodat anderen van de resultaten kunnen profiteren. Dan kan 

tevens beter worden bepaald wat nodig is voor innovatie en voor een Human Capital Agenda in 

de zorg, zodat samenwerking in andere contexten kan worden bespoedigd (november 2018).   

 

In een andere reactie worden meer kanttekeningen bij de huidige insteek geplaatst. Een 

bestuurder van een groot ROC in de regio stelde bij een interne presentatie bij de MBO Raad 

dat er een andere inhoudelijke agenda nodig is: ‘in de CIV-projecten (in het mbo) wordt een 

afhankelijkheid van partijen (onderwijs en bedrijfsleven) verondersteld die niet bestaat, maar 

door een financiële subsidie tot stand wordt gebracht. Voor een daadwerkelijke vernieuwing van 

het onderwijs gaat het erom dat de roc’s binnen een ecosysteem veel wendbaarder kunnen 

worden in de toekomst’ (december 2018). 
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7 Wat zeggen de beschikbare evaluatiestudies over de bereikte 

resultaten?  

Wat kunnen we op basis van formeel beschikbare evaluatiestudies over deze initiatieven 

zeggen? Er kan geen twijfel zijn dat het geheel van initiatieven een groot deel van alle 

innovatie- en ontwikkelingsgelden betreft die voor het mbo beschikbaar zijn. Toch blijkt uit de 

schaars beschikbare evaluaties maar tot op zekere hoogte wat de verschillende projecten 

opleveren. Wel is er doorgaans aan ieder van de initiatieven een evaluatiestudie, een 

onderzoeksagenda en een investeringsagenda verbonden, die doorgaans het kenmerk hebben 

sterk toekomstgericht te zijn, waardoor de resultaten soms pas op wat langere termijn 

vastgesteld kunnen worden. Zeker is ook dat in de subsidievoorwaarden van de verschillende 

PPS-projecten continuïteit van de samenwerking een van de belangrijkste criteria is.   

 

Anders geformuleerd: de bestaande evaluatiestudies van de topsectorenaanpak en de RIF’s 

schetsen doorgaans een sterk generaliserend beeld. Voor de analyse van alle ontwikkelingen 

hebben we de volgende studies geraadpleegd, die we hier slechts globaal kunnen weergeven.4 

1. De eerste evaluatiestudie van het topsectorenmodel (Dialogic, 2017). 

2. De eerste verkennende studie van het RIF (Researchned, 2017). 

3. Een verkenning van de publiek-private samenwerkingen in Twente (Lectoraat HRM, 2018). 

4. De studie van TNO naar beroepen van de toekomst (die wordt voorbereid door een team 

onder leiding van Steven D’Hondt  en nog niet is gepubliceerd).  

5. Het publicatievierluik van de topsectoren, Learning communities, 2018-2022 (2018). 

6. Ecbo-verkenning naar PPS in het HPBO-arrangement (2012).  

 

Ad. 1 De evaluatie van het topsectorenmodel door Dialogic is een omvangrijke studie van 

ongeveer 100 pagina’s, met daarbij ook een formele evaluatie van de studie door de 

begeleidingscommissie. In het kader van deze evaluatiestudie zijn ook enkele medewerkers 

van de MBO Raad geïnterviewd. In de studie klinkt een onomwonden positief beeld van het 

topsectorenbeleid door. Daarbij wordt in de tekst overigens wel aandacht besteed aan de 

kritische politieke reactie op het topsectorenmodel, waarbij wordt opgemerkt dat het hier gaat 

om een evaluatiestudie met een ‘experimenteel karakter’. De studie stelt dat het topsectoren-

beleid een ‘bescheiden’ investering betreft (in 2016: 8 miljoen organisatiekosten, 107 miljoen 

algemene kosten; 967 miljoen flankerend beleid, waarvan ruim de helft gefinancierd uit private 

middelen, p.5), maar er wordt geen verantwoording gegeven van de effectiviteit van de 

                                                      
4 We hebben publiek toegankelijke studies gezocht, die via het internet beschikbaar zijn. Het ligt voor de hand dat een 

zoekstrategie waarbij we alle projecten zouden benaderen en zouden verzoeken om hun interne 

onderzoeksresultaten meer en andere zichten zou kunnen opleveren, maar dat was niet de doelstelling van deze 

eerste verkenning. Meer empirische gegevens over de organisatorische inbedding en ontwikkeling van deze projecten 

zijn te vinden in verschillende publicaties van Platform Betatechniek en nu Katapult: bijvoorbeeld het ‘Handboek 

Publiek-private samenwerking’ en het overzicht ‘Publiek-privaat innoveren’ van Pieter Moerman en Mirjam Kastanje. 

Voor een theoretisch overzicht van de verschillende ontwikkelingen zie bijvoorbeeld Van der Meer, van den Toren, Lie 

(2017), ‘Encouraging innovation via public-private partnership’, in: De Bruijn, E, S. Billett, J.Onstenk (eds). Enhancing 

Teaching and Learning in the Dutch Vocational Education System - Reforms Enacted, Berlijn: Springer Verlag.  
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bestedingen.5 Ook wordt gesteld dat de doelstellingen sinds 2011 steeds op een goede wijze 

zijn bijgesteld. In het slot wordt de wens uitgesproken dat het mbo, dat inhoudelijk niet 

geanalyseerd wordt, meer aansluiting gaat vinden bij de bestaande initiatieven in de 

topsectoren (p.103).  

 

Ad. 2 De verkenning van de RIF betreft een voorstudie van een later uit te voeren evaluatie 

(uitgevoerd door ResearchNed). Hierin worden verschillende RIF programma’s (waarin veel 

mbo-instellingen deelnemen) kort beschreven naar doelstelling en werkwijze. Ook wordt het 

aantal bereikte bedrijven en studenten en het onderliggende bedrijfsmodel geanalyseerd. 

Duidelijk is dat de RIF’s veel vernieuwingen in het mbo betreffen. Er is echter geen sprake van 

een samenhangende inhoudelijke analyse wat de RIF’s hebben opgeleverd in termen van het 

leerproces van studenten en de innovaties die op de MBO-instellingen of in branches en 

sectoren zijn ontstaan. Sterker nog: opvallend is dat in het rapport wordt gewezen op een 

omgekeerd effect dat vrijblijvendheid ontstaat omdat RIF-projecten ‘verwateren’ tot 

onderwijsprojecten.6 In het slot worden enkele suggesties gedaan om de evaluatiestudie wat 

breder op te zetten dan in de case-beschrijving mogelijk was. Deze verkenning was de 

aanleiding om de RIF-regeling te verlengen.   

 

Ad 3. Dit is een kleinschalige dieptestudie van het lectoraat gedifferentieerd HRM van Saxion 

Hogeschool. In de studie worden enkele directieleden en bestuurders van PPS-en in Twente 

geïnterviewd, die betrokken zijn bij de PPS-en die in de studie worden besproken. Deze 

publicatie mondt uit in een overzicht van de verschillende motieven van bedrijven en scholen 

om samen te werken: doelstelling daarvan is innovaties te realiseren en ook om meer studenten 

te werven. Ook wordt aangegeven dat projecten alleen goed kunnen slagen als het 

projectleiderschap goed is belegd en partijen elkaar vertrouwen.7  

).8 

 

Ad 4. Dit is een inhoudelijk ambitieuze studie van TNO, gericht op de taakontwikkeling van 

beroepen in zowel de dienstensector en de marktsector. TNO ambieert op basis van een 

evaluatie van technologische veranderingen en de organisatorische inbedding van beroepen 

een schets te maken van de inhoudelijke verandering van deeltaken voor verschillende 

                                                      
5 Er is door Dialogic overigens ook een uitvoerig tweede rapport gepubliceerd met een beeld van de ontwikkelingen in 

ieder van de topsectoren.  
6 Het rapport verwoordt dit als volgt: “Hoewel het nog te vroeg is om harde conclusies te trekken, ziet het PBT het 

verwateren van de PPS-en tot een serie onderwijsprojecten als grootste aandachtspunt wat betreft verduurzaming. Zo 

is het eigenaarschap van individuele projecten vaak helder, maar van overkoepelende vraagstukken is dit niet altijd 

vanzelfsprekend. Samenwerking zal vaker geconcretiseerd kunnen worden als onderwijs en bedrijfsleven 

gelijkwaardige partners zijn, stelt PBT. De rol van bedrijven is echter vaak adviserend, dit werkt volgens PBT 

vrijblijvendheid in de hand” (ResearchNed, p. 35). 

7 Overigens hebben we de slides van een vergelijkbare studie voor Noord-Brabant geraadpleegd, waaruit kennelijk 

volgt dat het voor RIF-projecten in die provincie organisatorisch lastig is om het project op eigen kracht te continueren, 

nadat de subsidieverstrekking is afgerond. Ook hier spelen vergelijkbare factoren een rol als in de analyse over de PPS-

en in Twente. 
8.   
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beroepscategorieën, denk aan docenten, automonteurs, verpleegkundigen administratief 

medewerkers et cetera. In deze uitvoerige en zorgvuldig uitgevoerde  studie is de MBO Raad 

vanuit de begeleidingscommissie is betrokken. De inschatting is dat het resultaat daarvan leidt 

tot wetenschappelijk gevalideerde portretten van ontwikkelingen in bepaalde beroepsdomeinen. 

Voor het onderwijs zal het vervolgens de uitdaging zijn deze ontwikkelingen te ordenen en te 

vertalen in een samenhangend leerplan van opleidingen. 

 

Ad 5. Het omvangrijke publicatievierluik ‘Learning communities’ die is gepubliceerd door PBT en 

de topsectoren beschrijft 20 regionale voorbeelden van publiek-private 

samenwerkingsverbanden; daarnaast is er een onderzoeksrapport, een uitwerking van 

onderzoeksvragen van de toekomst, ook is er een investeringsagenda. In de studie zijn 

meerdere onderzoeksbureaus betrokken, ook is er een heel breed samengestelde 

begeleidings- en adviescommissie. Het onderzoeksrapport geeft een antwoord op de vraag: 

‘hoe kan een leven lang ontwikkelen in de topsectoren worden vormgegeven? Theoretisch gaat 

het daarbij om het onderscheid tussen ten eerste leren als voorwaardelijk proces (werkenden 

hebben voldoende kennis en vaardigheden nodig); ten tweede reactief leren (reageren op 

veranderingen) en ten derde pro-actief leren (anticiperen op de toekomst). Het blijkt dat de 20 

pilots ieder op hun eigen wijze aan een leven lang ontwikkelen werken. De praktijkvoorbeelden 

zijn nogal summier opgeschreven, maar zijn wel interessant omdat ze een aantal oplossingen 

laten zien voor feitelijke belemmeringen in de samenwerking. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat 

de samenwerkingsverbanden partijen bij elkaar brengen waar dat anders niet mogelijk was, en 

ook dat ze een meer lange termijn horizon inluiden. Ook wordt gesteld dat de pilots bijdragen 

aan het overkomen van motivatieproblemen, financiële problemen en gebrek aan kennisdeling, 

zonder overigens een van deze issues inhoudelijk uit te werken. Ook blijkt uit voorbeelden dat 

nieuwe gezamenlijke onderwijsonderdelen worden ontwikkeld, extra-curriculaire activiteiten 

worden opgezet. Ook wordt gewezen op het bestaan van negatieve belemmeringen zoals 

onderwijsregels, onderwijsstatuten, onderwijs en examenregels.  

Samengevat: de projecten laten zien dat er veel verschillende ontwikkelingen zijn te noteren, 

waarbij nog niet kan worden vastgesteld wat effectief is of wat werkt voor een bepaalde 

doelgroep studenten of werkenden.  

 

De algemene aanbeveling van deze studie luidt ‘learning communities’ in te richten, waarbij 

deelnemers van elkaar kunnen leren. Een fysieke locatie, gedeeld eigenaarschap en inzicht in 

de leercultuur van bedrijven zijn daarbij onmisbaar (p.65). Het is volgens deze studie ook 

aanbevelingswaardig een permeabel curriculum en online leermogelijkheden in te zetten.  

 

In de vierde publicatie ‘een uitwerking van de toekomstige onderzoeksvragen’ worden tien 

thema’s benoemd voor nader onderzoek:  

1. de condities waaronder learning communities functioneren;  

2. de relatie tussen structuurkenmerken en learning communicties; 

3. De verhouding tussen voorwaardelijk, reactief en proactief leren;  

4. de betekenis van nieuwe technologie;  

5. de ondersteuning en facilitering van learning communities;  
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6. de opbrengsten van learning communities en leerresultaten;  

7. de relatie tussen learning communities en sociale innovaties;  

8. een typering van learning communities;  

9. toekomstgericht beroepsonderwijs (“met aandacht voor toegankelijkheid, flexibiliteit; het 

organiseren van responsiviteit met robuuste scenario’s met kwalificatiedossiers, 

professionaliteit van opleiders in scholen en bedrijven”, p.9); en de grenzen aan learning 

commmunities.    
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Ad 5. Er is tenslotte een studie van  ecbo (2012) naar alle PPS-en die zijn ontwikkeld in de periode 
2004-2016 door Het Platform Beroepsonderwijs.9 Uit deze studie blijkt dat vraagstukken als het 
professionaliseren van docenten en innovatiever werken en slimmer organiseren steeds een zaak is 
van lange adem. Door deze initiatieven langer vol te houden is wel de basis gelegd voor het denken 
over hybride vormen van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Op basis van de 
verschillende samenwerkingsprogramma’s blijkt dat er vijf organisatorische vormen zijn af te leiden, 
waarin een publiek-privaat samenwerkingsverband wordt opgezet:  
 

1. de school in het bedrijf; 

2. het bedrijf in een school; 

3. een hybride leeromgeving; 

4. tijdelijke samenwerkingsprojecten; 

5. samenwerking met  kennisinstellingen.  

 

Deze modaliteiten geven nog steeds een adequaat beeld, al ligt het voor de hand verder te 

onderzoeken hoe en met welke betekenis de organisatorische vormgeving van de nieuwste publie-

private samenwerkingsprogramma’s in dit beeld passen.  

De afgelopen periode zijn er inmiddels enkele diepgaande casestudies gepubliceerd, bijvoorbeeld 

over de ontwerpprincipes en de inrichting van hybride leeromgevingen van de Waterfabriek en 

Horecaopleidingen in Den Bosch en de Techniekfabriek van Nedtrain in Amsterdam.10 Hierin worden 

zorgvuldige conclusies bereikt over de rolverdeling tussen docenten en praktijkinstructeurs en het 

leerproces van studenten op de werkvloer. In algemene zin blijkt dat de hybride leeromgevingen 

motivatie-verhogend werken en gunstige leerresultaten bereiken. 

Meer in algemene zin sluiten de conclusies van de HPBO-projecten aan bij de ervaringen die een 

ROC bestuurder hierboven schetste: Doorgaans wordt de aanleiding voor samenwerking vooral 

gevoeld op strategisch niveau, maar op uitvoerend niveau moeten de meeste aanpassingen worden 

gedaan. Docenten moeten studenten anders begeleiden. Van docenten worden aangepaste 

werktijden gevraagd en aansluiting bij de praktijk in het werkveld. De aanvankelijke belangstelling van 

bedrijven voor samenwerking is niet altijd overeenkomstig met de participatie van bedrijven. Als 

scholen samenwerken met bedrijven (in wat voor rol dan ook) moeten ze meer ondernemend zijn. De 

vraag is of ze dat willen en zo ja, in hoeverre?  

 

                                                      

9 Smulders, Hoeve, Van der Meer (2012), Krachten bundelen voor vakmanschap: over co-

makership tussen onderwijs en bedrijfsleven, ‘s-Hertogenbosch: ecbo. 

10 Deze auteurs van deze studies, Erica Aalsma, Aimee Hoeve, Ilya Zitter e.a. hebben zich 

verbonden in een Hybride Alliantie, zie voor een toegankelijk overzicht het Hybride Magazine uit 

2016.   
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8 Meer algemene samenvatting 

 

Er zijn dus allerlei samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven waarin het mbo 

in toenemende mate een rol speelt. Er zijn veel gelijktijdige agenda’s tot stand gekomen waarin 

promotie en werving van het beroepsonderwijs een prominente positie heeft. Ook wordt het 

thema ‘een leven lang ontwikkelen’ in deze agenda’s op de kaart gezet. Dit is in lijn met de 

visienotitie MBO 2025 en het bestuursakkoord 2018-2022. 

 

De beschikbare evaluatiestudies van het topsectorenbeleid en het techniekpact nodigen 

daartoe ook uit. In de zorgsector wordt dezelfde formule toegepast in het zorgpact. Steeds is 

sprake van een nationale agenda met lokale projecten. In het klimaatakkoord staat een 

vergelijkbare aanpak, al wordt daar bij uitstek geleund op technologische en sociale innovatie 

om de reductie van CO2-uitstoot te bewerkstelligen. Om dat te bewerkstelligen is ook een 

opleidings- en ontwikkelingsagenda nodig. Zonder voldoende goed opgeleide vakmensen is de 

klimaat- en energietransitie niet mogelijk. De werving van studenten en het verbeteren van 

opleidingsprogramma’s behoren bij de activiteiten op deze agenda.  

 

Dat geldt ook voor de bouwagenda, waar men met het oog op het klimaatakkoord, nieuwe 

productietechnieken en werkwijzen wil introduceren. Dat heeft betekenis voor de inrichting van 

bouwopleidingen en de samenwerking die mogelijk is tussen het beroepsonderwijs en het 

bedrijfsleven. Overigens kan worden opgemerkt dat in de bouwsector en de kleinmetaal 

historisch gezien allerlei samenwerkingsverbanden en opleidingsprogramma’s bestaan, 

waarover de verschillende documenten en studies geen systematische informatie verschaffen.   

 

Samengevat vinden we dus veel vernieuwingen in de agenda van de pacten en akkoorden. Er 

lijkt alles overziend sprake te zijn van een nieuwe politieke ruil: de overheid heeft 

maatschappelijke partijen uitgenodigd om zijn industrie- en opleidingsbeleid te herijken. Dat 

heeft vorm gekregen in het topsectorenbeleid, en de daaruit afgeleide agenda’s: techniekpact, 

zorgpact, bouwagenda, groenpact en defensiepact. Deze agenda wordt zoveel mogelijk 

decentraal vorm gegeven. Aan deze agenda heeft het kabinet nieuwe investeringsprojecten 

verbonden zoals de City-deals, de Green-deals, de Regiodeals en MKB-!dee. Het is voor ons 

nog niet mogelijk deze initiatieven te beoordelen, al is er duidelijk sprake van enige overlap van 

en coördinatievraagstuk tussen deze agenda’s. 

 

Uit de (enkelvoudige en kleinschalige) voorbeelden van bestuurders volgt een genuanceerd, 

optimistisch beeld van de mogelijke verbeteringen. Deelname in de projecten zet het mbo op de 

kaart. Het is naar hun inschatting zeker mogelijk om bij  PPS-projecten belangrijke 

vernieuwingen te realiseren. Tegelijkertijd wijst men op de noodzaak om kennisuitwisseling 

tussen projecten te bevorderen en de inhoudelijke vertaling te maken naar de positie en 

wendbaarheid van het mbo in het lokale ecosysteem en het leerproces van diverse groepen 

studenten. .  
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Enkele kanttekeningen 

Tegelijkertijd kunnen we vaststellen dat nog lang niet alle doelstellingen van de Commissie van 

der Touw zijn gerealiseerd. Weliswaar is het aantal studenten in technische studierichtingen 

aan het groeien, maar we weten niet goed of de promotiecampagnes ook werken. Zeker is dat 

het primair en voortgezet onderwijs in toenemende mate worden ingezet om techniekonderwijs 

te promoten. Ook ontbreekt het ons aan meer precieze gegevens over de rol van docenten, 

zowel vakdocenten als docenten in algemene vaardigheden. Ook is niet duidelijk in welke 

regio’s deze samenwerkingsprogramma’s wel, niet of minder gemakkelijk van de grond komen.  

 

Om deze reden stuurde de industriecoalitie een brandbrief naar het kabinet met het verzoek om 

versnelling in de technische sectoren te bewerkstelligen. Hierop werd de werkgroep 

Versnellingsagenda geïnitieerd binnen SBB, die een actueel overzicht heeft samengesteld van 

alle activiteiten die gaande zijn binnen het technisch opleidingsdomein.11 het ligt voor de hand 

een dergelijk initiatief ook te nemen in andere opleidingsdomeinen.   

 

Opvallend is dat nergens in de boven genoemde evaluatiestudies (behalve in de studies over 

hybride leeromgevingen) aandacht wordt besteed aan de relatie van docenten met hun 

onderwijsteams en met studenten in opleidingsprogramma’s, en ook niet aan het verschil 

tussen bol en bbl, en aan de verschillen in pedagogische en didactische uitgangspunten en 

werkwijzen tussen opleidingsdomeinen. Weliswaar was dat ook niet het doel van deze 

evaluatiestudies, maar als de centrale aanbeveling van de publiek-private 

samenwerkingsprogramma’s is dat het mbo vooral aan deze thema’s moet bijdragen en de 

vernieuwing moet worden doorgezet, zou het antwoord op deze vragen tenminste  ook moeten 

worden geanalyseerd.   

 

Dat betekent dat we inzichten uit de beschikbare evaluatiestudies (hoe beperkt ook) ook anders 

kunnen formuleren: er gebeurt heel veel in de publiek-private samenwerkingen, maar het is op 

basis van de huidig beschikbare informatie niet goed mogelijk te bepalen, of: 

a. De investeringen renderen en leiden tot duurzame vernieuwingen (of anders ingezet hadden 

kunnen worden, of voorwaardelijk zijn voor het succes van de publiek-private 

samenwerking). 

b. Ook niet of de investeringen leiden tot nieuwe of andere vormen van leerprocessen binnen 

mbo-instellingen, en hoe die kunnen worden verspreid? 

c. Evenmin of andere opleidingen dan de begunstigde opleidingen veel profijt trekken van de 

investeringen. Zo kunnen we feitelijk vaststellen dat de niet-technieksectoren zoals de 

voedingssectoren of economische opleidingen maar bij uitzondering PPS--programma’s 

kennen. 

 

Een centrale vraag voor de toekomst zou kunnen luiden of er binnen deze projecten op een 

andere manier onderwijs verzorgd, hoe werken mbo en hbo samen, veranderen de 

                                                      

11 Ook bij het HPBO is een doorbraakformule toegepast, die als voordeel had dat behalve de succesfactoren ook de 

belemmeringen van innovatie werden geagendeerd. 
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leerprocessen? Het ligt bijvoorbeeld voor de hand dat in de voorbereiding van het onderwijs 

naast de docenten ook andere partijen zijn betrokken, die kunnen reflecteren op de leerdoelen 

en de casuïstiek. Tevens is duidelijk dat in de uitvoering van het onderwijs andere vormen dan 

klassikaal lesgeven worden toegepast: meer projectgericht, met een andere begeleidingsinzet.  

Tenslotte zal in de evaluatie van onderwijsresultaten waarschijnlijk niet alleen sprake zijn van 

summatief, maar ook van formatief beoordelen. Wat hiervan de betekenis is, hoe deze reflectie 

precies werken en tot welke studieloopbanen en tot welke vormen van morele oordeelsvorming 

men komt, vraagt om nadere beschouwing.12 

 

 

 

 

   

 

                                                      

12 Dit blijkt ook uit bovengenoemd aandachtspunt 9 van de ‘learning communities’ agenda voor toekomstige 

beroepsonderwijs, die voorlopig  zo algemeen is geformuleerd, dat er niet wordt voortgebouwd op bestaande 

inzichten die uit de samenwerkingsprojecten afgeleid kunnen worden.  
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9 Bijlage 

1. Overzicht sectorale pacten, akkoorden, initiatieven 

a) Techniek.  

Techniekpact, Energieakkoord, Smart Industry, Industriecoalitie, Bouwagenda, de 

Uitdaging, Huis van de technologie, 

b) Groen 

c) Zorg 

d) Defensie 

2. Overzicht bovensectorale pacten en akkoorden 

a) Klimaatakkoord 

b) Regeerakkoord 

c) Bestuursakkoord 

d) Topsectoren 

e) Nederland circulair 2050 

f) LLO 

3. Financieringsstromen 

a) MKB-!dee,  

b) Regiodeals, City deals, Green deals 

c) Sterktechniekonderwijs 

 

1a)1 Techniekpact 2013-2020 

https://www.techniekpact.nl/ 

Partijen: 

Namens het kabinet: OCW, EZ, SZW + 

Onderwijs en bedrijfsleven (60 partijen) 

Bestuurlijke betrokkenheid mbo: 

Ton Heerts + John van der Vegt 

(portefeuillehouder Techniek) 

Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector 

verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact 

staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. 

Landelijk en  – regionaal niveau (5 landsdelen) 

20 Kwalitatieve en kwantitatieve doelen 

Hernieuwde Techniekpact van 2016 kent 12 doelen en drie actielijnen: 

1. Kiezen voor techniek: meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding. 

2. Leren in de techniek: meer leerlingen en studenten met een technisch diploma gaan ook 

aan de slag in een technische baan. 

3. Werken in de techniek: mensen die werken in de techniek behouden voor de techniek, en 

mensen met een technische achtergrond die met ontslag bedreigd worden of al langs de 

kant staan elders inzetten in de techniek.  
Werkgroepen / Overlegstructuur: 

 Landelijk Regieteam (LRT 

 Landelijk Liaisons Overleg 

 Landsdelen Noordwest, Oost, Noord, 

Zuidoost, Zuidwest 

Betrokken vanuit MBO Raad / btg: 

1. Ton Heerts 

2. Mirjam Hensels 

3. ? 

https://www.techniekpact.nl/
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1a)2 Energieakkoord (2013) 

https://www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx 

Partijen: 

Initiatief van de SER. 47 organisaties, (o.a. 

overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- 

en milieuorganisaties, maatschappelijke 

organisaties en financiële instellingen) 

Bestuurlijke betrokkenheid mbo: 

- 

Moest zorgen voor een inhaalslag van Nederland op het gebied van duurzame energie.  

Dit Energieakkoord voor duurzame groei wil een krachtige impuls geven aan de economie en 

het mogelijk maken om grote stappen te zetten richting een energievoorziening die in 2050 

volledig klimaatneutraal is. Partijen zetten zich in dit verband in om de volgende doelen te 

realiseren: 

 Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar. 

 100 PJ aan besparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020. 

 Een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu 4 procent) naar 

14 procent in 2020. 

 Een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 2023. 

 Ten minste 15.000 banen, voor een belangrijk deel in de eerstkomende jaren te 

creëren. 
 

Pijler Thema Tafel 

1 Energiebesparing in de gebouwde omgeving 1 

1 Energiebesparing in de industrie, de agrarische sector en het bedrijfsleven 2 

2 Opschalen van hernieuwbare energieopwekking 2 

3 Stimuleren van decentrale duurzame energie 1 

4 Het energietransportnetwerk gereedmaken voor een duurzame toekomst 1, 2 

5 Structurele versterking van het ETS 2 

6 Kolencentrales en CCS in de energietransitie 2 

7 Verduurzaming van de mobiliteits- en transportsector 4 

8 Benutten van werkgelegenheidskansen Overkoepelend 

9 Top 10-positie mondiale CleanTech-ranking 3 

10 Financiering van duurzame investeringen Verkenning financiering 
 

Werkgroepen / overlegstructuur: 

Tafelvoorzitters: 
Lodewijk de Waal (Gebouwde omgeving), 
Ab van der Touw (Industrie/ ETS/ 
Grootschalige opwekking), 
Manon Janssen en Michiel Boersma 
(Commercialisering), 
Paul de Krom (Mobiliteit) 

Jan Kees de Jager (Financiering) 

Betrokken vanuit MBO Raad / btg: 

nvt 

 

1.a)3 Smart Industry (2014-2021) 

www.smartindustry.nl  

Partijen: 

FME, het ministerie van Economische Zaken, 

de Kamer van Koophandel, Koninklijke 

Metaalunie en TNO. 

Bestuurlijke betrokkenheid mbo: 

- 

https://www.energieakkoordser.nl/energieakkoord.aspx
http://www.smartindustry.nl/
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Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ict in het hele proces van 

ontwerpen, fabriceren en distribueren, verandert de industrie radicaal, daar moet Nederland 

op tijd op inspelen door Smart Industry. 

 

In 2014 werd het rapport ‘Smart Industry, Dutch Industry for for the future’ gepresenteerd op 

de Hannover Messe. Dit was de start van de Smart Industry beweging in Nederland. 

Actieagenda : 2015-2017 gevolgd door Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021. 

Ambitie dat Nederland in 2021 het meest flexibele en het beste digitaal verbonden 

productienetwerk van Europa heeft. 

 

De agenda moet als resultaat opleveren: 

1.  Meer economische groei door het verhogen van de productiviteit 

2.  Meer werkgelegenheid en aantrekkelijke banen 

3.  Oplossen van maatschappelijke vraagstukken door bijvoorbeeld minder gebruik van 

grondstoffen en energie. 

De Implementatieagenda heeft vijf actielijnen: 

 Bedrijven aan de slag 

 Fieldlabs 

 Kennis 

 Skills 

 Digitale omgeving 

 

Met negen versnellingsprojecten: 

1. Smart Industry Assessmentprogramma 

2. Smart Industry Expertisecentrum 

3. Smart Industry Hubs 

4. Nationale Roadmap Smart Industry 

5. SkillsLabs koppelen aan Fieldlabs 

6. Programma Mensgerichte Technologie 

7. Programma Cyber Security 

8. Programma Data Delen 

9. Internationale Business met Smart Industry 

Werkgroepen: 

nvt 

Betrokken vanuit MBO Raad / btg: 

nvt 

 

1.a)4 De industriecoalitie 

https://www.fme.nl/sites/default/files/afbeeldingen/Modern%20industriebeleid_voorsprong%2

0met%20technologie.pdf  

Partijen: 

Metaalunie, FME, UNETO-VNI en Bouwend 

Nederland 

Bestuurlijke betrokkenheid mbo: 

 

Oproep voor opschaling Techniekpact naar nationale “mens als sleutel” agenda en 

vervolgaanpak Smart Industry in regeerakkoord. 

https://www.fme.nl/sites/default/files/afbeeldingen/Modern%20industriebeleid_voorsprong%20met%20technologie.pdf
https://www.fme.nl/sites/default/files/afbeeldingen/Modern%20industriebeleid_voorsprong%20met%20technologie.pdf
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Het Samenwerkingsverband stuurt Dec 2017 brandbrief naar kabinet.  

Dit resulteert in een verzoek van OCW aan S-BB. SBB richt de werkgroep Technologie in. 

 

Werkgroep Technologie SBB 2018  

De werkgroep stelt een actieagenda op die eind 2018 wordt opgeleverd. 

Doel van de actieagenda is om de inzet in het technisch beroepsonderwijs van overheid, 

onderwijs en bedrijfsleven te bundelen, zodat we versneld kunnen werken aan de 

uitdagingen in het technisch beroepsonderwijs. 

 

Werkgroepen: 

Stuurgroep Technologie (Jos Kleiboer/ Otto 

Jelsma) 

 

 

Vier thematische werkgroepen: 

1. Instroom door innovatief onderwijs  

2. Excellente opleidingsinfrastructuur  

3. Actueel vakmanschap en innovatie, leven 

lang ontwikkelen, digitalisering  

4. Docenten tekort  

Betrokken vanuit MBO Raad / btg: 

 Ton Heerts als opdrachtgever van 

SBB aan stuurgroep. 

 Otto Jelsma als opdrachtnemer 

 

Werkgroepen: 

1. - 

2. - 

3. - 

4. Eefje Boef / Mirjam Hensels 

  

1a)5 Manifest De Uitdaging april 2018 en actieplan oktober 2018 

https://www.topsectorenergie.nl/human-capital-agenda/de-uitdaging 

Partijen: 

Topsector Energie/TKI Urban Energy, 28 

ROC’s en AOC’s. en bedrijven 

Bestuurlijke betrokkenheid mbo: 

 Otto Jelsma / John van der Vegt 

(namens hun eigen school) 

In ‘De Uitdaging’ werken ROC’s, bedrijven en gemeenten - samen aan de versnelling en 

opschaling van regionale, goed werkende initiatieven voor meer arbeidscapaciteit. De 

deelnemende ROC’s verwachten hiermee meer snelheid te kunnen maken door landelijk 

een kopgroep te vormen specifiek op het thema energie en klimaat werkend vanuit een 

gezamenlijk programma ‘Versnelling ontwikkeling vakopleidingen mbo voor klimaat en 

energie’. De projectleiding is verbonden aan de Topsector Energie. 

Er is een separaat convenant met hbo-instellingen. 

Bestuurders van mbo-scholen ondertekenden het manifest in april 2018 (er zit geen 

bestuurder in de kerngroep). In oktober 2018 werd het actieplan aangeboden aan de 

Staatssecretaris van EZ. Vanwege de vele overlappingen met lopende zaken binnen SBB 

en Btg TGO vindt in december 2018 overleg plaats met de projectleiding, de bestuurders 

van “versnellingsagenda technologie in SBB”’ en de btg TGO. 

 

Zeven actielijnen: 

1. De ontwikkeling van een digitaal leerplatform voor duurzame energie voor het delen van 

leermiddelen; 

https://www.topsectorenergie.nl/human-capital-agenda/de-uitdaging
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2. Experimenten met energie innovatieprojecten en daarin leren van elkaar; 

3. Experiment van kwalificatiedossiers naar kwalificatiekader; 

4. Uitwerken van een klimaat- en energieagenda voor mbo en vmbo; 

5. De ontwikkeling van concepten voor regionale opleidingsinfrastructuur; 

6. Leven lang ontwikkelen: slimme strategieën voor bij-, op- en omscholing; 

7. Vernieuwing van werkprocessen: slimmer werken met minder mensen. 

Werkgroepen / overlegstructuur: 

1. Kerngroep De Uitdaging 

2. Ledenbijeenkomst 

3. Werkgroepen per actielijn 

Betrokken vanuit MBO Raad / btg: 
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1a)6 Bouwagenda (2016) 

http://debouwagenda.com/home/default.aspx 

Partijen: 

EZ, I&W, bouwsector + kennisinstellingen 

Bestuurlijke betrokkenheid mbo: 

Ton Heerts 

De Taskforce Bouwagenda is eind 2016 opgericht door toenmalig ministers Kamp (EZ), Blok 

(Wonen) en Schultz Van Haegen (Infrastructuur) om De Bouwagenda op te stellen en uit te 

voeren.  

Nederland wordt duurzaam, klimaatbestendig en circulair. De bouw speelt een sleutelrol in 

die opgave. Dit kan alleen als we onszelf opnieuw uitvinden. Een uniek samenwerkings-

verband vanuit alle gelederen van de bouwsector - overheid, kennisinstellingen, markt en 

belangengroepen - heeft hiervoor een ambitieus plan van aanpak opgesteld: De 

Bouwagenda. Doelen zijn betere samenwerking, versnelling en opschaling, meer innovatie 

en productiviteit, gebruik van slimme ICT- en datatoepassingen en een excellente opleidings- 

en onderwijsinfrastructuur. 

De HCA van de Bouwagenda wordt nu ondergebracht bij de taakgroep arbeidsmarkt & 

Scholing van het Klimaatakkoord 

 

Intentieverklaring arbeidsmarkt en Scholing in de wijkenaanpak 

Partijen: OCW, SZW, BIZA, EZ&K, MBO Raad, NRTO + diverse branches uit de bouw. 

Vloeit voort uit de energietransitie van de gebouwde omgeving. Het doel van het convenant 

is het vastleggen van inspanningsverplichtingen, die ertoe moeten leiden dat voldoende 

gekwalificeerde vakmensen beschikbaar zijn voor de urgente energietransitie in de 

gebouwde omgeving. 

 

Convenant Duurzaamheidstechnieken 

Partijen willen komen tot een aanbod rond duurzaamheidstechnieken in het mbo dat zich 

richt op energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. 

 

Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie (CBE) = Transitieagenda Bouw 

De transitieagenda Bouw beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te 

komen in 2050 en bevat de agenda 2018-2021 en wordt onder de vlag van den bouwcoalitie 

opgesteld. 

Het in 2017 gesloten grondstoffenakkoord is leidend en bouwt voort op het rijksbrede 

programma Nederland circulair 2050. 

 

BTIC 

http://www.debouwagenda.com/actueel/1059601.aspx 

Bouw techniek en Innovatiecentrum 

De Ministeries van EZK, BZK en I&W, TNO, 4 TU.Bouw, Vereniging Hogescholen, 

NLingenieurs, UNETO-VNI en Bouwend Nederland ondertekenden 6 juni 2018 

intentieverklaring voor de oprichting van het BTIC. Het gaat om een klein bureau dat 

langjarige publiek-private onderzoeksprogramma’s gaat coördineren. 

http://debouwagenda.com/home/default.aspx
http://www.debouwagenda.com/actueel/1059601.aspx
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Voor het bereiken van de doelstellingen van de Bouwagenda is innovatie een voorwaarde. 

De grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en uitputting 

van onze grondstoffen vragen nieuwe en soms disruptieve oplossingen. Overheden, 

kennisinstellingen en marktpartijen in de Bouw- en Technieksector gaan hun krachten 

bundelen om te komen tot langjarige kennisprogramma’s. Deze kennisprogramma’s moeten 

een belangrijke basis gaan vormen om de ontwikkeling en toepassing van de noodzakelijke 

innovaties te realiseren.  

Mbo krijgt binnenkort ook een zetel.  

Werkgroepen / overlegstructuur  

1. Taskforce (olv Bernard Wientjes) 

2. Bouwcoalitie (50 partners) 

 

3. Bouwcampus 

 

Er wordt gewerkt met elf Roadmaps:  

1. Bruggen & Sluizen 

2. Toekomstbestendige  

3. Waterhuishouding 

4. Energie-Infrastructuur 

5. Particuliere woningvoorraad 

6. Gereguleerde huurwoningen 

7. Vervanging en nieuwbouw 

8. Bestaande hoogbouw 

9. Verduurzaming scholen 

10. Wonen en Zorg 

11. Utiliteitsbouw 

12. Aardbevingen 

Betrokkenheid MBO Raad / btg 

1. - 

2. Ton Heerts, Sabine Mul, Eddy Gruppen 

(vanuit kerngroep TGO) 

3. – 

 

 

1.a)7 Huis van de Technologie (werktitel) Platform Talent voor Technologie 

https://prezi.com/k7mm4oz89yrq/hart-hoofd-en-handen/ 

Partijen: 

PBT, TTNU 

Bestuurlijke betrokkenheid vanuit mbo: 

RvT : Pierre Heijnen (vanuit ROC Mondriaan) 

Besluit van de raden van toezicht van Platform Beta Techniek (PBT),Tecwijzer(TW), en het 

bestuur van Techniektalent.nu (TTnu) om per 1 januari 2019 te fuseren tot één nieuwe 

organisatie. Met een aantal organisaties als belangrijke stakeholder van de organisatie(s) is 

het fusiedocument “Hart, Hoofd & handen samen voor de technologie” de afgelopen tijd 

besproken.  

In het verlengde hiervan is er door de RvT&B een aantal besluiten genomen;  

 Het fusieplan “Hart, Hoofd & Handen” is – rekening houdend met de gemaakte 

opmerkingen - definitief vastgesteld en daarmee leidend voor de verdere voorbereiding 

en vormgeving van het Huis van de Technologie (HvdT).  

https://prezi.com/k7mm4oz89yrq/hart-hoofd-en-handen/
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 De directeuren hebben gezamenlijk de opdracht om een definitieve fusie voor te 

bereiden.  

 2019 wordt beschouwd als overgangsjaar. Er zal worden gewerkt met een “Verlengd 

boekjaar”, dat wil zeggen dat de bestaande activiteiten uit het programma van 2018 - die 

veelal schooljaar gebonden zijn - zullen doorlopen en de focus ligt op een nieuw 

programma voor het schooljaar 2019 – 2020. 

De nieuwe organisatie gaat werken vanuit twee locaties. In Den Haag op de Oranjebuitensingel 6, 4e 

etage (huidige locatie PBT) en vanaf 1 februari 2019 in Utrecht op de Arthur van Schendelstraat 600, 

4e etage - dus niet meer in Woerden -. Per 1 mei 2019 is de nieuwe website www.ptvt.nl gereed en 

voert men in alle communicatie-uitingen de nieuwe naam door. Tot die tijd wordt nog gecommuniceerd 

vanuit de bestaande websites. 

Werkgroepen: 

nvt 

Betrokken vanuit MBO raad / btg: 

Ton Heerts/Otto Jelsma (BTG) / Mirjam 

Hensels/ Sabine Mul/ Duco Hoep 

 

1.b) Groenpact 2016 

www.groenpact.nl 

https://topsectortu.nl/nl/ontwikkelagenda-groen-onderwijs 

https://www.groenpact.nl/nl/groenpact.htm  

Partijen: 

LNV  

Bestuurlijke betrokkenheid vanuit mbo: 

- 

Ruim 40 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid vormen samen de stevige fundering 

van GroenPact. Op 26 oktober 2016 ondertekenden vertegenwoordigers van deze partijen 

de 'Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025'. Het pact heeft een relatie met de 

topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food. 

 

Ontwikkelagenda beschrijft de concrete doelen en acties die de ondertekenaars ondernemen 

om samen te zorgen voor voldoende goed opgeleide mensen voor de groene sector. We 

staan voor krachtig en toekomstgericht groen onderwijs, van vmbo tot wetenschappelijk 

onderwijs.  

1. We verhogen het proactieve vermogen van het groene onderwijs naar inhoud en 

arbeidsmarktbehoefte. 

a. Het vergroten van de snelheid van de inhoudelijke vernieuwing in het onderwijs en 

het versterken van de bijdragen aan innovatie van het groene bedrijfsleven. 

b. Het voortdurend en sneller laten aansluiten van het onderwijs op de behoeften van 

de arbeidsmarkt. 

2. We vergroten de impact van het onderwijssysteem in de volle breedte. Dit doen we met 

focus op drie gebieden: 

a. versterken van de internationale oriëntatie van het groene kennis- en onderwijs-

systeem op alle niveaus. 

b. Het versterken en vernieuwen van onderwijs op cross-overs. 

c. Versterking van een permanente leer- en innovatiecultuur. 

https://techniektalent.us6.list-manage.com/track/click?u=ce2cb5d627f698c1dd560b1c0&id=8fd7c2fcda&e=cf78fe1777
http://www.groenpact.nl/
https://topsectortu.nl/nl/ontwikkelagenda-groen-onderwijs
https://www.groenpact.nl/nl/groenpact.htm
http://edepot.wur.nl/394036
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3. We ontwikkelen een betekenisvol imago voor de sector agri, food en leefomgeving als 

een relevante, innovatieve en aantrekkelijke sector om in te leren en te werken. 

 

Pilots langs 6 actielijnen, eerste fase t/m dec. 2018 

In het groen onderwijs zijn inspiratie en innovatie aan de orde van de dag. Met concrete 

Groenpact-pilots worden mensen met de juiste groene kennis en vaardigheden aan elkaar 

verbonden. Dit is essentieel voor de kracht, de innovatie en ontwikkeling van de groene 

sector. Dit zijn de 6 actielijnen: 

 Innovatie (o.a. CiV en CoE’s) 

 Arbeidsmarkt van morgen 

 Internationaal 

 Cross-overs 

 Leven Lang Leren  

 Imago 

 

Vanaf januari 2019 gaat GroenPact een nieuwe fase in (met een vierjarige financiering van 

LNV met co-financiering vanuit bedrijven/branches en onderwijs). Het programma hiervoor is 

nu in de maak. Op 16 januari 2019 is de landelijke GroenPact manifestatie.  

Werkgroepen / overlegstructuur: 

1. Regiegroep (Loek Hermans) 

2. Actielijn Arbeidsmarkt van morgen 

3. Actielijn Leven lang leren 

Betrokken vanuit MBO Raad / btg: 

1. Bastiaan Pellikaan van Aeres 

2. Scilla van Cuijlenborg, Rini Romme 

3. Scilla van Cuijlenborg, Rini Romme 

 

1.c) Zorgpact / Actieplan werken in de zorg 

https://zorgpact.nl/over-zorgpact 

https://www.zorgaanzet.org/strategisch-arbeidsmarktbeleid/raat-regionaal-actieplan-aanpak-

tekorten/ 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarplannen/2018/03/14/actieprogramma-werken-in-

de-zorg 

Partijen: 

VWS, SZW, OCW 

Bestuurlijke betrokkenheid vanuit mbo: 

Ton Heerts  

Het Zorgpact was een initiatief van het kabinet Rutte-II om de samenwerking tussen partijen 

van onderaf te ondersteunen en versterken. Door de regionale samenwerking tussen zorg 

en welzijn, overheid en onderwijs te verbeteren en zorgen we voor een betere aansluiting 

tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Zodat zorgprofessionals goed 

toegerust zijn en  we met elkaar de best mogelijke zorg bieden. De regio is aan zet: het 

Zorgpact faciliteert. Zorgpact is gestopt maar de ondersteuning gaar verder in het Actie Leer 

Netwerk als onderdeel van het Programma Werken in de Zorg. 

 

 

 

 

https://zorgpact.nl/over-zorgpact
https://www.zorgaanzet.org/strategisch-arbeidsmarktbeleid/raat-regionaal-actieplan-aanpak-tekorten/
https://www.zorgaanzet.org/strategisch-arbeidsmarktbeleid/raat-regionaal-actieplan-aanpak-tekorten/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarplannen/2018/03/14/actieprogramma-werken-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarplannen/2018/03/14/actieprogramma-werken-in-de-zorg
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Actieplan werken in de zorg 

Actieplan werken in de zorg: is vervolg op Arbeidsmarktagenda zorg voor ouderen waar 

MBO Raad mede ondertekenaar van is ( juni 2017). Minister de Jonge heeft het programma 

verbreed naar de hele zorg & welzijn sector.  

Half maart 2018 is het actieprogramma Werken in de Zorg gelanceerd met drie actielijnen: 

kiezen, leren en anders werken in de zorg. Het actieprogramma kent een voortvarende start, 

alle 28 arbeidsmarktregio’s hebben een regionaal actieplan aanpak tekorten (RAAT) en zijn 

aan de slag met de uitvoering. Het programma richt zich naast terugdringen van tekorten op 

medewerkers die tevreden en goed toegerust zijn. 

 

Als we nu niets doen, dan dreigt in 2022 een tekort van 100 tot 125 duizend medewerkers. 

Het is ontzettend belangrijk dat we het werk ook beter en anders gaan organiseren, zeker 

kijkend naar de wat langere termijn. Want nu werkt al 1 op de 7 mensen in de zorg. Als we 

niet beter en anders gaan kiezen, leren en werken dan moeten dat er straks in 2040 1 op de 

4 mensen zijn. Dat is niet haalbaar en dat moeten we ook niet willen. Ook voor andere 

publieke en marktsectoren (zoals onderwijs, ict en techniek) zijn voldoende deskundige 

mensen nodig. 

 

Doel:  

Ons doel is nu en in de toekomst goede zorg en welzijn te kunnen blijven bieden. Hiervoor is 

het essentieel dat we voldoende medewerkers hebben, die goed zijn toegerust voor en 

tevreden zijn met het belangrijke werk dat zij doen. Onze ambitie is daarom een tekort van 

nul of daar dichtbij.  

 

Het Programma Werken in de Zorg kent drie actielijnen:  

1. Meer kiezen voor de zorg: Meer leerlingen en studenten en zij-instromers en 

herintreders kiezen voor zorg en welzijn. Dat begint bij een beter imago van de zorg en 

weten wat het werk inhoudt. Zij kiezen vooral de opleidingen en beroepen waar tekorten 

in zijn. Medewerkers die toe zijn aan een volgende stap worden ondersteund zodat ze 

voor de zorg blijven kiezen.  

2. Beter leren in de zorg: Iedere leerling en student kan rekenen op een stageplek. Zij 

maken in innovatieve stages breed kennis met de sectoren binnen de zorg. Meer 

leerlingen maken de opleiding af door inspirerend en uitdagend onderwijs. Voor het 

huidige personeel is permanent leren en ontwikkelen de norm.  

3. Anders werken in de zorg: Werken in de zorg laat zich combineren met thuis en sluit 

beter aan bij de wensen en capaciteiten van medewerkers. Talenten worden optimaal 

ingezet door job-carving2 en taakherschikking, ook voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Medewerkers doen het werk waarvoor ze zijn opgeleid en zonder 

overbodige administratieve lasten. De mogelijkheden van technologie, digitalisering, 

innovatie en e-health worden ingezet om zorgprocessen te optimaliseren. Zo blijft het 

werk leuk, wordt werkdruk en ziekteverzuim teruggedrongen en zijn minder extra 
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mensen nodig voor de zorg. De patiënt profiteert hierdoor van de juiste zorg op de juiste 

plek.  

 

RAAT Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten  

Via RAAT worden acties - gericht op het tegengaan van de tekorten - gebundeld en wordt 

samenwerking gestimuleerd om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en 

welzijn. Samenwerken en gezamenlijke (regionale) acties, bovenop de reguliere acties van 

(regionale) partijen, zijn nodig om de problemen écht aan te kunnen pakken en resultaten te 

boeken. Het is belangrijk afspraken met elkaar te maken over wat we extra doen en over wat 

we niet doen. Het RAAT bestaat uit concrete doelstellingen die samen gaan leiden tot: 

 Instroom: verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit (Actielijn 1) 

 Imago: positief beïnvloeden van de loopbaankeuze van jongeren (Actielijn 2) 

 Faciliteren en belonen: verhogen van het opleidingsrendement (Actielijn 3) 

 Opleiden: vergroten van opleidingsmogelijkheden (Actielijn 4) 

 Behoud: bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat (Actielijn 5) 

 Innovatie: anders werken en technologie (actielijn 6) 

 

In de voortgangsbrief van VWS van 4 oktober 2018 is te lezen (vanaf p23) dat de werkwijze 

van het Zorgpact doorgaat op verschillende plaatsen in het actieprogramma Werken in de 

Zorg van het ministerie van VWS. Ook krijgt de aanpak op andere plaatsen een vervolg zoals 

bijvoorbeeld het actieprogramma Leven Lang Ontwikkelen van de SER. 

 De Regionale Zorgpacten zijn geïntegreerd in de Regionale Actieplannen Aanpak 

Tekorten (RAAT's), die centraal staan in de aanpak van het actieprogramma Werken in 

de Zorg. 

 De commissie Werken in de Zorg borduurt voort op de Volgspotaanpak met 

voortgangsgesprekken over de regionale samenwerking, waarbij de RAAT’s een 

belangrijk aangrijpingspunt zijn. 

 Actie Leer Netwerk. De activiteiten rond de Kopgroep, de aanpak voor Ruimte in de 

regels, de kennis en activiteiten op de thema's en communicatie worden voortgezet in 

het Actie Leer Netwerk van het actieprogramma Werken in de Zorg. Voor wie hierbij 

betrokken wil blijven: meld je aan voor de nieuwsbrief. 

 De SER is door minister Koolmees (SZW) en minister Van Engelshoven (OCW) 

gevraagd een actieagenda voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) te maken. Dit als 

onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om een doorbraak te realiseren op 

het gebied van LLO en een positieve en sterke leercultuur. De gezamenlijke 

bijeenkomsten die het Zorgpact in 2018 met de SER organiseerde krijgen hierin een 

vervolg. 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2018/10/04/kamerbrief-over-de-voortgang-van-het-actieprogramma-werken-in-de-zorg
https://www.regioplus.nl/onze-activiteiten/raat
https://www.regioplus.nl/onze-activiteiten/raat
https://actieleernetwerk.nl/
https://actieleernetwerk.nl/#nieuwsbrief
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Werkgroepen: 

1. Landelijke Actietafel (LAT) 

2. Commissie Werken in de Zorg (Doekle 

Terpstra) 

3. Actie-leer-netwerk (incl voormalige 

kopgroep vanuit Zorgpact) 

4. RAAT’s (Regionaal Actieplan Aanpak 

Tekorten) 

5. De regiegroep Arbeidsmarktagenda 

6. Thema Opleiden en ontwikkelen Loopt 

door in 2019 

Betrokken vanuit MBO Raad / btg: 

1. Ton Heerts  

2. – 

 

3. – 

 

4. – 

 

5. Paul van Maanen / Anky Romeijnders 

6. Tineke Snel 

 

1.d) Defensiepact (eind 2018 te tekenen) 

Partijen: 

Defensie / OCW 

Bestuurlijke betrokkenheid mbo: 

Ton Heerts 

Op 18-4-2018 ondertekenden de ministers van OCW en Defensie een convenant gericht op 

mbo. Gemeenschappelijke doelstellingen: 

1. Verhogen arbeidsparticipatie. 

2. Bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het 

beroepsonderwijs. 

3. Verbeteren van de arbeidsmarktpositie van medewerkers defensie (oa docententekort).  

Werkgroepen / overlegstructuur: 

nvt 

Betrokken vanuit MBO Raad / btg: 

Yvon van der Steenhoven 
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2.a) Klimaatakkoord 2018-2030 

https://www.klimaatakkoord.nl/ 

Partijen: 

Het kabinet (gezamenlijke opgave van de 

ministeries van EZK, BZK, LNV en I&W) 

Bestuurlijke betrokkenheid mbo: 

 

Het Klimaatakkoord is een initiatief van het kabinet (gezamenlijke opgave van de ministeries 

van EZK, BZK, LNV en I&W) en bouwt voort op het Energieakkoord. Het is een uitwerking 

van het Klimaatakkoord van Parijs. Anders dan het Energieakkoord, heeft het 

Klimaatakkoord één centraal doel: CO2-reductie van 49% (ten opzichte van 1990). Daarbij 

wordt niet alleen gekeken naar energievoorziening, maar naar alle broeikasemissies. 

Daarom zitten er bij dit akkoord ook veel meer partijen aan tafel. http://www.nvde.nl/wp-

content/uploads/2018/04/20180426-Tafels-en-subtafels-ser.pdf 

 

29 onderwerpen 

In een brief aan minister Wiebes (5-10-2018) van Economische Zaken en Klimaat legt 

voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad uit hoe het proces moet verlopen. De tweede 

fase van de onderhandelingen zal gebeuren aan de hand van 29 onderwerpen. Deze 

onderwerpen heeft het Klimaatberaad bepaald samen met de betrokken ministeries 

(Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Deze 29 onderwerpen moeten de partijen verder 

uitwerken om tot een Klimaatakkoord te kunnen komen waarmee in 2030 49% minder CO2 

wordt uitgestoten. 

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/10/05/procesbrief-

klimaatakkoord 

Op 21 december presenteerde Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, het ontwerp van 

het Klimaatakkoord aan het kabinet : 

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord 

 

Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing 

De taakgroep van Mariëtte Hamer zorgt dat alle sectortafels goed geïnformeerd zijn over de 

arbeidsmarkt. Ook stimuleert deze groep dat de tafels vanaf het begin nadenken over dit 

vraagstuk. Om alle plannen die er komen ook echt uit te voeren, zijn veel vakmensen nodig. 

Nu al is duidelijk dat het een hele toer wordt alle vacatures in te vullen. Aan de andere kant 

kunnen mensen in de knel komen. Werk verandert of bepaalde banen verdwijnen. 

 

Ook dient deze groep als vraagbaak en heeft het een rol om nieuwe ontwikkelingen die van 

belang zijn tijdig te signaleren. https://www.klimaatakkoord.nl/themas/arbeidsmarkt-en-

scholing/documenten/publicaties/2018/03/28/taakomschrijving-taakgroep-arbeidsmarkt-en-

scholing 

Werkgroepen / Overlegstructuur: 

Klimaatberaad: Ed Nijpels 

 

Betrokkenheid vanuit MBO Raad/ btg: 

- 

 

https://www.klimaatakkoord.nl/
http://www.nvde.nl/wp-content/uploads/2018/04/20180426-Tafels-en-subtafels-ser.pdf
http://www.nvde.nl/wp-content/uploads/2018/04/20180426-Tafels-en-subtafels-ser.pdf
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/10/05/procesbrief-klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/10/05/procesbrief-klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord
https://www.klimaatakkoord.nl/themas/arbeidsmarkt-en-scholing/documenten/publicaties/2018/03/28/taakomschrijving-taakgroep-arbeidsmarkt-en-scholing
https://www.klimaatakkoord.nl/themas/arbeidsmarkt-en-scholing/documenten/publicaties/2018/03/28/taakomschrijving-taakgroep-arbeidsmarkt-en-scholing
https://www.klimaatakkoord.nl/themas/arbeidsmarkt-en-scholing/documenten/publicaties/2018/03/28/taakomschrijving-taakgroep-arbeidsmarkt-en-scholing
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Vijf sectortafels:  

1. Gebouwde omgeving (BZK): Diederik 

Samsom  

2. Mobiliteit (I&W): Annemieke Nijhof 

3. Industrie (EZK): Manon Janssen 

4. Elektriciteit (EZK): Kees Vendrik 

5. Landbouw&landgebruik (LNV): Pieter 

van Geel 

 

Drie taakgroepen: 

1. Financiën 

2. Innovatie 

3. Arbeidsmarkt & Scholing  

 

Twee Kringen 

1. Arbeidsmarktkring 

2. Scholingskring  

 

Vijf Sectortafels: 

1. Nihat Yilmaz (vanuit FSR via PO-Raad) 

 

2. - 

3. - 

4. - 

5. - 

 

 

Drie Taakgroepen: 

1. 

2. 

3. Ton Heerts 

 

Twee Kringen: 

1. - 

2. Mirjam Hensels 

 

2.b) Regeerakkoord 2017 Vertrouwen in de toekomst 

https://www.rijksoverheid.nl/regering/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst 

Partijen: 

Kabinet  

Bestuurlijke betrokkenheid mbo: 

- 

We willen dat meer Nederlanders in hun dagelijks leven ervaren dat het beter gaat. Het 

kabinet gaat daarvoor het volgende doen: 

 Investeren in voorzieningen voor iedereen 

 Zekerheid en kansen in een nieuwe economie 

 Nederland wordt duurzaam (hieronder valt het onderdeel “werk maken van 

klimaatbeleid”) 

 Nederland: herkenbaar in de wereld 

Werkgroepen: 

nvt 

Betrokken vanuit MBO raad / veld: 

nvt 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/regering/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst
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2.c) Bestuursakkoord mbo 2018-2022: Trots, vertrouwen en lef 

https://www.mboraad.nl/en/node/1252  

Partijen: 

OCW en MBO Raad 

Bestuurlijke betrokkenheid mbo: 

Ton Heerts 

In dit bestuursakkoord staan afspraken tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW) en de MBO Raad over gezamenlijke ambities voor het middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo) in de komende jaren. Het bestuursakkoord bevat de contouren voor 

de nieuwe kwaliteitsafspraken die vanaf 2019 in werking zullen treden. Tevens bevat het 

bestuursakkoord afspraken over de manier waarop de sector en de minister samen de 

ambities uit het regeerakkoord, en enkele andere maatregelen die zij als cruciaal zien voor 

de verdere ontwikkeling van het beroepsonderwijs, willen vormgeven. 

Werkgroepen / overlegstructuur: 

nvt 

Betrokken vanuit MBO Raad / Btg: 

nvt 

 

2d) Topsectoren (2011 + nieuwe aanpak 2018) 

https://www.topsectoren.nl/ 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/13/kamerbrief-naar-

missiegedreven-innovatiebeleid-met-impact 

Partijen: 

EZ 

Bestuurlijke betrokkenheid mbo: 

- 

Het Kabinet heeft voor het bedrijvenbeleid drie doelstellingen geformuleerd voor 2020 

 Nederland in de top vijf van meest ondernemende en concurrerende economieën in de 

wereld; 

 Topconsortia voor Kennis en Innovatie waarin publieke en private partijen participeren 

voor meer dan €500 miljoen, waarvan 40% private financiering; 

 Stijging Nederlandse R&D-inspanningen naar 2,5% van het BBP. 

EZ heeft  de Topsectorenaanpak volgens een zogenaamde ‘netwerk-’ of ‘systeem-

benadering’ ontworpen. Centraal in deze opzet is dat er een structuur gecreëerd is waarbij 

vertegenwoordigers van de Topsectoren vrijheid krijgen bij het uitwerken van mogelijkheden 

om het systeem dat ze representeren te versterken. Daarnaast dient ook de samenwerking 

tussen de Topsectoren versterkt te worden: cross-overs worden als zeer waardevol 

beschouwd. 

Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken binnen deze 

Topsectoren gezamenlijk aan kennis en innovatie, internationalisering, human capital en aan 

het verminderen van regeldruk om deze positie nog sterker te maken. In de HCA’s wordt o.a. 

ingegaan op het verbeteren van de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, maar ook aan een 

leven lang leren en sociale innovatie. 

 

Iedere topsector heeft een Human Capital Agenda; een actieplan om te investeren in zittend 

en toekomstig personeel. Al deze agenda's bevatten onder andere een analyse van de 

behoefte aan Human Capital in de sector, een visie van de topsector op het onderwijs -van 

https://www.mboraad.nl/en/node/1252
https://www.topsectoren.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/13/kamerbrief-naar-missiegedreven-innovatiebeleid-met-impact
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/13/kamerbrief-naar-missiegedreven-innovatiebeleid-met-impact
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vmbo tot wo- en afspraken over bijdragen van onderwijs en bedrijfsleven aan de uitvoering 

van de Human Capital Agenda. 

 

Human Capital Roadmap 2016-2020, geïnitieerd door de boegbeelden van de topsectoren 

samen met VNO-NCW.  

De Roadmap HCA 2016-2020 kent 3 actielijnen: 

1. Onderwijs & Innovatie 

2. Een leven lang ontwikkelen 

3. Skills, digitalisering en robotisering 

 

Nieuwe aanpak topsectorenbeleid juni 2018 

“Voor de vernieuwing van het topsectorenbeleid leggen we, zoals in het regeerakkoord en in 

de brief van 26 februari1 is aangekondigd, de focus op de economische kansen van 

maatschappelijke uitdagingen en openen we de deur nadrukkelijk voor nieuwkomers. 

Dit betekent concreet dat voor de maatschappelijke uitdagingen een aantal heldere missies 

wordt opgesteld. Dat gebeurt op initiatief van de betrokken departementen en in nauwe 

samenspraak met topteams, bedrijfsleven, kennisinstellingen en relevante maatschappelijke 

partners zoals woningcorporaties of patiëntenverenigingen. Door gezamenlijk missies te 

formuleren, maken we de kennisvraag expliciet en bevorderen we samenwerking en 

krachtenbundeling om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en economische kansen 

beter te benutten. Deze missies zullen uiterlijk in 2019 door het kabinet worden vastgesteld. 

De uitwerking van de missies wordt waar relevant gekoppeld aan maatschappelijke 

akkoorden die zijn of worden gesloten, zoals over het klimaat en het preventieve 

gezondheidsbeleid en de zorg. Op deze manier wordt versnippering van agenda’s en 

middelen voorkomen.”” 

 

Topteams leveren een bijdrage aan de optimale aansluiting tussen arbeidsmarkt en 

onderwijs door het structureel verbinden van bedrijven, kennisontwikkeling en innovatie en 

beroepsonderwijs. In de roadmap “Human Capital Topsectoren 2016 – 2020” richten de 

topteams zich onder andere op:  

 aanjagen en opzetten van learning communities waarin leren, werken en innoveren 

samenkomen: fieldlabs, living labs en Centra voor innovatief Vakmanschap en Centres 

of Expertise; 

 beurzen, stages en programma’s voor talentontwikkeling door onderwijs en bedrijven;  

 bewustwording toekomstige beroepen en lange termijn arbeidsmarktperspectief 

(kwantitatief en kwalitatief); 

 programma’s als teach the teacher, lectorenplatforms, experimenten en pilots over 

uitwisseling tussen bedrijven en onderwijs.  

 

De topteams werken daarbij nauw samen met het Techniekpact. Hier identificeren zij de 

knelpunten in de beschikbaarheid van menselijk kapitaal, bijvoorbeeld bij de energietransitie 

of technologieontwikkeling. Daarnaast werken zij aan vergroting van het aanbod van goed 
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opgeleide technici van alle niveaus. Ze sluiten hierbij aan bij andere bestaande 

samenwerkingsverbanden tussen overheden, bedrijven, werknemers, werkgevers en 

onderwijs waar wordt ingezet op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod13. De komende 

periode wordt verder uitgewerkt hoe de aansluiting van de regionale arbeidsmarkten op deze 

missies verder kan worden verbeterd, bijvoorbeeld bij de zoektocht naar voldoende geschikt 

personeel voor de verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving. 

 

Learning Communities 

Met het concept Learning Communities geloven de topsectoren dat er een grote doorbraak 

gerealiseerd kan worden in het debat over leven lang ontwikkelen. 

Om de uitdagingen van het Klimaatakkoord te realiseren, moeten we in Nederland 

overstappen op andere energiebronnen. De kennis en kunde voor de transitie van fossiele 

energie naar duurzame groene energie moet voor een groot deel nog opgedaan worden. 

Door rond een dergelijk thema een learning communitie te creëren, biedt het alle betrokken 

partijen de kans om de ontwikkelde kennis direct te benutten: in het onderwijs, voor bedrijven 

en voor de overheid. Maar ook om de basis kennis verder door te ontwikkelen voor nieuwe 

technologische innovaties. 

 

Wat zijn Learning Communities 

Er bestaat geen blauwdruk voor Learning Communities. Ze kunnen dan ook verschillende 

vormen hebben, zoals bijvoorbeeld fieldlabs, Centres of expertise, Centra voor innovatief 

vakmanschap, kenniskringen, COCI’s, living labs, innovatielabs, campussen of hubs. 

Uitgangspunt voor Learning Communities is het verbinden van leren-werken-innoveren. Dit 

zorgt voor een integratie van de verschillende functies van leren - voorwaardelijk, reactief en 

proactief. Leren in Learning Communities kan gaan om leren om te kunnen werken, leren om 

het werk te kunnen blijven doen óf leren om innovaties in gang te zetten. 

Ze gaan dus echt een stap verder dan de bestaande leeromgevingen waarin onderwijs, 

bedrijfsleven en de overheid samenwerken. Waar deze omgevingen zich vooral richten op 

het leren van kennis en vaardigheden om te kunnen werken of te kunnen blijven werken. 

Draait het in Learning Communities om een extra component. Namelijk het leren om kennis 

en vaardigheden niet alleen toe te passen in werk maar te leren om met die kennis en 

vaardigheden een stap verder te gaan én het in te zetten om te leren innoveren. 

De Fieldlab Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht wordt gezien als good 

example. 

 

TKI 

Om innovatie te stimuleren zijn er binnen de negen topsectoren Topconsortia voor Kennis en 

Innovatie (TKI) opgezet. Deze TKI's stimuleren publiek-private samenwerkingsprojecten. In 

de TKI’s zoeken ondernemers en wetenschappers van de negen topsectoren samen naar 

manieren om vernieuwende producten en diensten op de markt te brengen.  

Werkgroepen / overlegstructuur 

9 topsectoren + 3 (+ TKI’s per topsector) 

Betrokken vanuit MBO Raad / btg: 
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1. Tuinbouw&Uitgangsmaterialen  

2. Agri & Food  

3. Energie :  

a. TKI biobased economy 

b. TKI Energie&Industry 

c. TKI Gas 

d. TKI Urban Energy 

e. TKI Wind op Zee 

f. TKI Watertechnologie 

4. Chemie  

5. Logistiek 

6. Logistiek Topsector Water  

a. TKI Deltatechnologie 

b. TKI Maritieme Technologie 

7. THTSM  

8. Life Sciences & Health  

9. Creatieve industrie  

10. Biobased Economy 

11. Nanotechnologie en  

12. ICT 

 

Overkoepelende Human Capital Roadmap   

1. - 

2. Scilla van Cuijlenborg (namens AOC’s) 

3. – 

 

 

 

 

 

 

4. – 

5. Nies Oostenbrink (MBO Raad) 

6. – 

 

 

7. – 

8. – 

9. – 

10. – 

11. – 

12. – 

 

Scilla van Cuijlenborg 

 

2.e) Nederland Circulair 2050 (2016) 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/09/14/rijk

sbrede-programma-circulaire-economie/rijksbrede-programma-circulaire-economie.pdf 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-

1-nederland-circulair-in-2050/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050.pdf 

Partijen: 

Rijksbreed 

Bestuurlijke betrokkenheid mbo: 

- 

Op 14 september 2016 is het Rijksbrede programma Circulaire Economie, getiteld 

'Nederland Circulair in 2050' aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Het programma geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze 

grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie - Nederland circulair in 

2050 - te halen.  

In het Rijksbrede programma schetst het kabinet het perspectief op een toekomstbestendige, 

duurzame economie en een leefbare aarde voor toekomstige generaties. Concreet betekent 

dit dat grondstoffen efficiënt zullen worden ingezet en optimaal worden hergebruikt. Dat 

grondstoffen op duurzame wijze worden gewonnen. Maar ook dat er minder grondstoffen 

nodig zijn, omdat we efficiëntere producten en diensten ontwikkelen. En dat aantasting van 

milieu, leefomgeving en gezondheid zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/09/14/rijksbrede-programma-circulaire-economie/rijksbrede-programma-circulaire-economie.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/09/14/rijksbrede-programma-circulaire-economie/rijksbrede-programma-circulaire-economie.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050.pdf
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De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een 

(tussen)doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen 

(mineraal, fossiel en metalen). Met deze doelstelling op grondstoffengebruik sluit Nederland 

aan bij het ambitieniveau in vergelijkbare landen. 

 

Het is noodzakelijk om de reeds ingezette transitie naar een circulaire economie te 

versnellen. De Sociaal Economische Raad (SER)2 en de Raad voor de Leefomgeving en 

Infrastructuur (Rli) onderschrijven dit. In hun adviezen benadrukken zij de urgentie om onze 

economie om te buigen in een circulaire richting en het belang van een Rijksbreed 

programma om dit te realiseren. Voor deze versnelling neemt het kabinet het initiatief om 

samen met de maatschappelijke partners te komen tot een grondstoffenakkoord.  

 

Grondstoffenakkoord 

https://www.circulaireeconomienederland.nl/grondstoffenakkoord/documenten+grondstoffena

kkoord/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=685785 

 

Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen, stellen alle ondertekenaars van 

het Grondstoffenakkoord in het eerste half jaar van 2017 gezamenlijk vijf zogenoemde 

transitieagenda’s op.  

 

Transitieagenda’s: opzet en inhoud  

Elke transitieagenda bevat afspraken over: 

 Ontwikkelrichtingen voor 2021, 2025, 2030  

 Actieagenda waarin een selectief aantal innovatieprojecten voor de korte en lange 

termijn  

 Kennisagenda waarin kennislacunes, nieuwe kennis- en onderzoeksvragen worden 

geagendeerd, die cruciaal zijn voor de versnelling van de transitie, de ontwikkeling van 

de juiste indicatoren, en het doordenken van interferenties tussen doelstellingen en 

achterliggende waarden; 

 Sociale agenda 

 Investeringsagenda  

 

Werkgroep circulaire Economie SBB oktober 2018  

SBB heeft een verzoek ontvangen van het ministerie van OCW over de inbedding van 

aspecten van circulaire economie. Het verzoek is om deze op te laten nemen in de 

opleidingseisen van het mbo. Uit de opdrachtbrief: “….Om hier invulling aan te geven doe ik 

u, zoals met u besproken, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 

het verzoek toekomen om tot een effectieve aanpak te komen door onder meer in de 

opleidingseisen en curricula in het mbo meer aspecten van circulaire economie op te laten 

nemen. Ik verwacht dat u zich daarbij ook rekenschap geeft van arbeidsmarktvraagstukken 

die volgen uit de energie- en klimaattransitie, waar de transitie naar een circulaire economie 

https://www.circulaireeconomienederland.nl/grondstoffenakkoord/documenten+grondstoffenakkoord/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=685785
https://www.circulaireeconomienederland.nl/grondstoffenakkoord/documenten+grondstoffenakkoord/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=685785
https://www.circulaireeconomienederland.nl/PageByID.aspx?sectionID=144586&contentPageID=
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deel van uit maakt.” De vraag is gebaseerd op de kabinetsreactie naar aanleiding van het 

rijksbrede programma 

circulaire economie, met daarin vijf transitieagenda's. De vraag is om eind 2018 een plan van 

aanpak op te leveren. 

 

AB SBB heeft ingestemd met onderstaande aanpak: 

1. SBB stelt werkgroep samen met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en onderwijs  om 

plan van aanpak op te stellen. Afstemming met contactpersoon OCW (en via OCW ook 

I&W). 

2. Ter inspiratie en om het onderwerp helder te definiëren kan het waardevol zijn om te 

starten met een studiesessie met experts op dit terrein, zowel uit de verschillende 

sectorkamers/sectoren die dit primair aangaan, als van I&W en daarbuiten zoals Derk 

Loorbach, Jacqueline Cramer of Anne-Marie Rakhorst. 

 

14 dec. 2018 komt het plan van aanpak in AB van SBB. Eind 2018 moet het aangeleverd 

worden aan de minister. Uitwerking kan verder via de normale SBB lijn uitgevoerd worden. 

Werkgroepen / overlegstructuur 

Vijf transitieagenda’s: 

1. biomassa en voedsel,  

2. kunststoffen,  

3. de maakindustrie,  

4. de bouw (zie ook bouwagenda) 

5. consumptiegoederen.  

 

Werkgroep Circulaire Economie (SBB) 

 

Betrokken vanuit MBO Raad / btg: 

 

1. - 

2. - 

3. - 

4. (Sabine Mul i.r.t. Bouwagenda) 

5. - 

 

Ton Heerts vanuit AB SBB en Mirjam 

Hensels in werkgroep SBB 

 

2.f) LLO  

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/09/27/ka

merbrief-leven-lang-ontwikkelen/kamerbrief-leven-lang-ontwikkelen.pdf 

Partijen: 

OCW /SZW/SER/MBO Raad 

  

Bestuurlijke betrokkenheid mbo: 

Ton Heerts en Paul Oomens zitten samen 

met de sociale partners en het HO in de 

Initiatiefgroep LLO van de SER 

Door de snelle technologische veranderingen, de wens tot economische groei en innovatie, 

de vergrijzing van de bevolking en het feit dat mensen langer zullen moeten doorwerken, is 

het blijven ontwikkelen van mensen noodzakelijk. De OECD heeft vorig jaar aangetoond dat 

Nederland weliswaar internationaal hoog scoort wat betreft LLO, maar dit betreft 

voornamelijk hoogopgeleiden. Over het algemeen ontbreekt het in Nederland aan een 

leercultuur die ervoor zorgt dat iedereen bereid is, en in staat wordt gesteld, om te leren en te 

blijven leren. 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/09/27/kamerbrief-leven-lang-ontwikkelen/kamerbrief-leven-lang-ontwikkelen.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/09/27/kamerbrief-leven-lang-ontwikkelen/kamerbrief-leven-lang-ontwikkelen.pdf
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Sociale partners, de overheid en onderwijsorganisaties onderschrijven het belang van LLO 

en wensen allen bij te dragen aan het bevorderen van de leercultuur. 

 

De overheid, SZW en OCW, informeren de Kamer ongeveer twee keer per jaar over de 

maatregelen die zijn nemen om de leercultuur  te bevorderen (zie bovenstaande brief).  

De Actieagenda van de SER, het Kennispunt LLO en Upskkilling Pathways zijn enkele van 

deze maatregelen.  

 

1. Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen MBO 

https://www.mboraad.nl/kennispunt-mbo-leven-lang-ontwikkelen 

Het kennispunt wil scholen stimuleren een leven lang ontwikkelen verder vorm te geven en 

motiveren door goede voorbeelden van de mogelijkheden die benut kunnen worden om dit 

tot uitvoering te brengen en in beeld te brengen. 

2. Actie-agenda SER 

In recente rapporten hebben de SER en de OESO de noodzaak voor een impuls op leven 

lang ontwikkelen onderbouwd en gemotiveerd. Nederland scoort internationaal gezien goed, 

maar de OESO waarschuwt dat we het ons niet kunnen veroorloven achterover te leunen. 

De technologische ontwikkeling verandert hoe we leven en werken. De bevolking veroudert. 

Er zijn maatschappelijke uitdagingen zoals toenemende migratie en de energietransitie. Het 

is essentieel dat mensen de kansen en motivatie hebben om te blijven ontwikkelen en hun 

skills effectief in kunnen zetten, zodat we de uitdagingen van de toekomst aan kunnen. 

  

In het Regeerakkoord heeft het kabinet aangegeven tot een doorbraak op leven lang 

ontwikkelen te komen. Teveel mensen staan aan de kant terwijl er een grote vraag op de 

arbeidsmarkt is. Sectoren, organisaties, banen en beroepen veranderen snel door snelle 

economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het kabinet heeft de SER 

gevraagd als aanjager een beweging van onderop te stimuleren, waarbij leren voor mensen, 

organisaties en bedrijven vanzelfsprekend wordt (TK brief 12 maart 2018). Sinds de 

conferentie van 30 mei 2018 is de SER van start met de Actie-agenda LLO: 

  

Actie-agenda 

Samen met sectoren, branches, regio’s, bedrijven en andere organisaties maken we een 

doorlopende Actie-agenda. De volgende acties staan daar in ieder geval op: 

       Werknemers 

Wat is nodig om leren en ontwikkelen te laten aansluiten op de behoefte van werkenden in 

alle fasen van het leven? 

       Werkgevers 

Laten zien hoe (mkb) bedrijven kunnen worden ondersteund om een lerende cultuur te 

creëren en wat werkt om eigen regie van werkenden te stimuleren; 

       Talenten inzetten 

Onderzoeken wat nodig is om ook niet-werkenden, mensen in de bijstand, met een 

arbeidsbeperking of status via scholing en ontwikkeling hun talenten in te laten zetten; 

https://www.mboraad.nl/kennispunt-mbo-leven-lang-ontwikkelen
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       Organisaties en samenwerkingsverbanden 

Voorbeelden laten zien van organisaties en samenwerkingsverbanden die leren en 

ontwikkelen vernieuwend benaderen; 

       Energietransitie 

Nagaan welke scholing nodig is voor de energietransitie; hoe kan onderwijs beter aansluiten 

op de (regionale/sectorale) arbeidsmarkt en worden vacatures opgevuld; 

       Flexibel onderwijs 

Bestaande flexibiliteit binnen het onderwijs tonen; 

       Erkenning 

Mogelijkheden onderzoeken voor validering en erkenning van informeel geleerde 

vaardigheden. 

  

Het kabinet schrijft in een brief aan de tweede kamer (27-9-2018) dat men een doorbraak wil 

realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en een positieve en sterke 

leercultuur tot stand brengen.  

Kern van de voorgestelde aanpak is het stimuleren van de eigen regie van mensen op hun 

loopbaan en hun leven, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes 

kunnen maken. LLO maakt mensen vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar op de 

arbeidsmarkt. Het voorkomt dat mensen vastlopen in hun loopbaan of werkloos raken 

  

3.  Pathways 
https://levenlangontwikkelen.nl/nieuws/upskilling-pathways-een-europees-project-voor-de-

invoering-van-bijscholingstrajecten/ 

Met een subsidie toegekend door de EU richt Nederland (OCW) zich de komende twee jaar 

op een leven lang ontwikkelen in samenwerking met 7 Europese landen. 

OCW zet expliciet in op de ondersteuning van mbo-instellingen bij het doorontwikkelen van 

hun aanbod voor leven lang ontwikkelen. 

Werkgroepen / initiatieven 

1. Initiatiefgroep LLO (SER) 

2. Actieagenda SER 

3. Kennispunt LLO MBO Raad 

4. Upskilling Pathways OCW 

Betrokken vanuit MBO Raad / Btg: 

1. Ton Heerts, Paul Oomens 

2. Pia Deveneijns, Charlotte Lugtenburg 

3. Charlotte Lugtenburg (projectleiding) 

4. Heleen Beurskens, Charlotte 

Lugtenburg, Pia Deveneijns 

 

  

https://levenlangontwikkelen.nl/nieuws/upskilling-pathways-een-europees-project-voor-de-invoering-van-bijscholingstrajecten/
https://levenlangontwikkelen.nl/nieuws/upskilling-pathways-een-europees-project-voor-de-invoering-van-bijscholingstrajecten/
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3.a) MKB-!dee  

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-idee 

Partijen: 

EZ 

Bestuurlijke betrokkenheid vanuit mbo: 

- 

MKB !dee is gericht op technisch mkb. Het tekort aan goed geschoold technisch personeel 

is groot. Zelfs als iedereen die een bèta-technische studie doet in een bèta-technisch beroep 

zou gaan werken, zijn er nog steeds tekorten. Het tekort aan technici moet de sector dus ook 

vooral oplossen via inzet op om-, bij- en herscholing. 

 

De subsidie is niet bedoeld voor het scholen van personeel. Om voor subsidie in aanmerking 

te komen, moet een project passen binnen een van de volgende categorieën. 

1. Het bevorderen van regionale samenwerking ten aanzien van menselijk kapitaal tussen 

kleine of middelgrote ondernemingen en grote ondernemingen. 

2. Het versterken van een leercultuur binnen kleine en middelgrote ondernemingen. 

3. Het stimuleren van samenwerking tussen kleine en middelgrote ondernemingen in en 

onderwijsinstellingen voor beroepsgerichte opleidingen of meer technische docenten. 

4. Het oplossen van huidige of toekomstige tekorten aan werkenden in technische sectoren 

in krimpregio’s of anticipeerregio’s (regio’s waar de bevolking in de toekomst daalt). 

5. Het anticiperen op marktontwikkelingen die voorvloeien uit de klimaat- en 

energietransitie. 

 

Budget 

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn alle 

redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dit zijn 

bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het 

inschakelen van derden. 

 

Het maximale subsidiebedrag is € 124.999 inclusief BTW. Als een samenwerkingsverband 

de subsidie aanvraagt, bedraagt de subsidie maximaal € 200.000 voor het project. De 

deelnemers onderling mogen daarvan niet meer dan € 124.999 aan subsidie ontvangen. 

Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie maar met 

bovenstaande maximum bedragen. 

Het subsidieplafond voor de regeling is € 2.000.000. 

Werkgroepen / overlegstructuur: 

nvt 

Betrokken vanuit MBO Raad / btg: 

Karin Geurts / Pia Deveneijns 

 

  

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-idee
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3.b)1 Regiodeals 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/19/kamerbrief-stand-van-

zaken-regio-envelop 

Partijen: 

LNV / BZK 

Bestuurlijke betrokkenheid vanuit mbo: 

- 

Over Regio Deals; 

Als Rijk, regionale overheden en de bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke 

organisaties samen optrekken om regionale opgaven aan te pakken, versterkt dit de regio’s 

en daarmee Nederland. Dat is de centrale gedachte achter de Regio Envelop in het 

regeerakkoord. De envelop bevat eenmalig € 950 miljoen voor versterking van de regio. In 

2018 is iets meer dan de helft van dit geld toegekend aan 6 door het Rijk aangewezen 

opgaven. 

 

Naast geld bieden Regio Deals de mogelijkheid om te kijken naar het wegnemen van 

belemmeringen in regelgeving en beleid, nieuwe netwerken te vormen of kennis te bundelen 

en delen. Ook andere praktische ondersteuning van het Rijk (bijvoorbeeld om andere 

investeringsmiddelen te verkrijgen) is mogelijk. 

 

Het ministerie van LNV coördineert deze Regio Envelop, in overleg met het ministerie van 

BZK en in samenwerking met andere departementen. 

 

Doel Regio Deals 

Het kabinet wil samen met (publieke en private) partners regionaal een geïntegreerde 

aanpak bewerkstelligen van economische, sociale en ecologische opgaven die dáár spelen. 

Partijen verplichten zich aan elkaar om de komende jaren gezamenlijk aan nieuwe, concrete 

oplossingen te werken. In de deals staan de opgaven van de regio centraal. Deze opgaven 

zijn kenmerkend voor de regio en meervoudig van aard. De deals bevatten concrete plannen 

die op korte termijn 

tot uitvoering kunnen komen en snel tot resultaten kunnen leiden. Partnerschap van het Rijk 

met de regio’s is aan de orde, wanneer regionale opgaven een bovenregionale uitstraling 

hebben en/of de draagkracht van de regio te boven gaan. Een Regio Deal kan bijvoorbeeld 

gaan over een verdere verbetering van de regionale samenwerking tussen partijen, dan wel 

de aanpak van knelpunten in regelgeving, mogelijke ondersteuning bij het aantrekken van 

private investeringsmiddelen, het slim delen van kennis en netwerken, het elkaar aan blijven 

spreken op afgesproken prestaties en andere samenwerkingsafspraken. Daarnaast zijn de 

extra financiële middelen uit de Regio Envelop een katalysator, een tijdelijke financiële 

impuls om een duurzame, maatschappelijke verandering mede te bewerkstelligen. Deze 

eenmalige bijdrage uit de Regio Envelop kan, samen met bijdragen en investeringen van 

andere (regionale) partners, helpen om een stap voorwaarts te zetten. De bijdrage uit de 

Regio Envelop is het sluitstuk van de Regio Deal. 

Werkgroepen / overlegstructuur: 

nvt 

Betrokken vanuit mbo: 

- 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/19/kamerbrief-stand-van-zaken-regio-envelop
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/19/kamerbrief-stand-van-zaken-regio-envelop
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3.b)2 City Deals 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-18482.html 

Partijen: 

OCW / BZK 

Bestuurlijke betrokkenheid vanuit mbo: 

- 

Doel: De inzet van Partijen is om met de City Deal Kennis Maken een versnelling tot stand 

te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, 

docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. Partijen beschouwen dit enerzijds 

als een vorm van het benutten van kennis en anderzijds als het aanbieden van de stad als 

leeromgeving voor studenten. Talentontwikkeling en ondernemerschap én het stimuleren 

van maatschappelijke betrokkenheid staan daarbij voorop. 

In grote steden worden oplossingen bedacht voor grote maatschappelijke opgaven zoals 

zorg, armoede, sociale inclusie, migratie, energietransitie, gezondheid, digitalisering of 

tweedeling op de arbeidsmarkt en ook voor economische opgaven zoals het creëren van 

een vestigingsklimaat en van werkgelegenheid. 

 

City deal Elektrische Deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling 

Het doel is het versnellen van een doorbraak naar het gebruik van elektrische deelmobiliteit 

in stedelijke gebiedsontwikkelingen. Partijen onderzoeken onder welke omstandigheden 

elektrische deelmobiliteit aantrekkelijk wordt voor bewoners/gebruikers. Hoe in te spelen op 

de trend van bezit naar gebruik naar het zgn ‘Mobility as a Service’ (mobiliteit als dienst) en 

hoe kan dit optimaal worden aangejaagd vanuit overheden en projectontwikkelaars? 

 

City Deals hebben een relatie met green deals. 

Werkgroepen: 

nvt 

Betrokken vanuit mbo: 

- 

 

3.b)3 Green deals 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal 

https://www.greendeals.nl/ 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32852-59.html 

Partijen: 

LNV / I&W 

Bestuurlijke betrokkenheid vanuit mbo: 

- 

In 2011 is de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid 

vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door 

knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede 

informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere 

onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere 

betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. 

 

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-18482.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal
https://www.greendeals.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32852-59.html
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Win-win 

Deze nog vrij nieuwe manier van werken levert de nodige win-winsituaties op. Want niet 

alleen de overheid is hiermee gebaat. Ondernemingen kunnen op deze manier profiteren 

door met de uitwerking van hun duurzame ideeën te groeien naar betere concurrentie-

posities en grotere exportkansen. De ontwikkelingen en innovaties die voortkomen uit de 

Green Deal-aanpak leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de groene economische 

groei. Inmiddels zijn er medio 2017 al 219 Green Deals afgesloten met meer dan 1200 

partijen. In deze boeiende projecten is veel kennis opgedaan voor nieuwe trajecten. 

 

Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen. Die andere partijen 

zijn bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. De Green Deal helpt om 

duurzame plannen uit te voeren. Bijvoorbeeld voor energie, klimaat, water, grondstoffen, 

biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, bouw en voedsel. 

 

Rol van Rijk bij Green Deals 

In een Green Deal probeert de overheid knelpunten weg te nemen bij duurzame plannen. De 

overheid helpt op verschillende manieren: 

 Het Rijk kan zich inzetten om wet- en regelgeving aan te passen. Op die manier kan het 

Rijk bijvoorbeeld de administratieve lasten voor bedrijven terugdringen. 

 Soms treedt de Rijksoverheid op als bemiddelaar. Bijvoorbeeld om organisaties bij elkaar 

te brengen of onderhandelingen vlot te trekken. 

 De Rijksoverheid kan bedrijven helpen om nieuwe markten voor duurzame technologie te 

ontginnen. Bijvoorbeeld door bedrijven te helpen om buitenlandse markten te betreden 

('groene handelsmissies'). 

 

Green Deals inspireren bij voorkeur ook anderen en maken de weg vrij voor volgende 

duurzame initiatieven. Zo zorgen Green Deals samen voor brede navolging en impact. De 

Green Deals hebben een doorlooptijd van gemiddeld 2 tot 3 jaar. De centrale thema’s zijn: 

 energie 

 voedsel 

 water 

 grondstoffen 

 biodiversiteit 

 mobiliteit 

 biobased economy 

 klimaat 

 bouw 

Werkgroepen / overlegstructuur: 

nvt 

Betrokken vanuit MBO Raad / btg: 

- 
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3.c) Sterk techniekonderwijs  

https://www.sterktechniekonderwijs.nl/ 

Partijen: 

OCW en VO Raad (platform vmbo) 

Bestuurlijke betrokkenheid mbo: 

Ton Heerts 

In 2018-2019 (aanloopfase) krijgen vmbo-scholen geld per leerling in de profielen BWI, PIE 

en M&T. Voor planvorming is in 2018 en 2019 voor elke vmbo-leerling geld beschikbaar. 

Vanaf 2020 (transitiefase) wordt er in elke regio gewerkt aan een technisch vmbo-aanbod 

van hoge kwaliteit dat goed voorbereid op opleiding en werk in de regio. 

Werkgroepen: 

Begeleidingscommissie 

Betrokken vanuit MBO Raad / btg: 

Mirjam Hensels, Anita de Moor 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sterktechniekonderwijs.nl/

