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Samenvatting 
Deze monitorrapportage is inmiddels de derde uitgave in een jaarlijkse serie rapportages over de stand van zaken rond 
de subsidieregeling Regionaal Investeringsfonds mbo (hierna genoemd ‘RIF’). Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen de eerste regeling RIF (2014-2018), met RIF1.0 aangeduid en de vervolgregeling RIF (2019-2022), met RIF2.0 
aangeduid. 

Aanvragen, wijzigingen en voortijdige stopzettingen 

Verspreid over de periode 2014-2018 zijn in acht aanvraagrondes totaal 212 aanvragen gedaan, waarvan er 120 
werden gehonoreerd voor een cumulatief subsidiebedrag van ruim 107 miljoen euro. De totale projectkosten liggen 
hoger omdat de subsidie voor minimaal twee derde wordt aangevuld met cofinanciering vanuit het bedrijfsleven, 
regionale overheden en overige organisaties. Gaandeweg het traject zijn projecten vanwege diverse redenen voortijdig 
gestopt. Tot de peildatum van 1 februari 2019 betreft dit zes projecten. Met een wijziging op de regeling hebben 
projecten de mogelijkheid gekregen de doorlooptijd van vier jaar met maximaal één jaar te verlengen. Daarvan 
hebben tot de peildatum van 1 februari 2019 twaalf projecten gebruik gemaakt. In hoofdstuk 2 wordt nadere 
informatie over de aanvraagronden en de kenmerken van de RIF-projecten gegeven. 

Beleidsthema’s 

Met RIF2.0 is de mogelijkheid aangegrepen om bij publiek-private samenwerkingsverbanden (hierna pps-en) 
aandacht te vragen voor specifieke beleidsthema’s. Het gaat hierbij om het verbeteren van de aansluiting op de 
arbeidsmarkt van jongeren in de entree-opleiding in het mbo, het stimuleren van een leven lang ontwikkelen, 
professionalisering van docenten en het ontwikkelen van onderzoekend vermogen van docenten, praktijkbegeleiders 
en studenten. Voor deze thema’s én voor doorlopende leerlijnen is bekeken wat in de huidige RIF-projecten (uit de 
eerste regeling) wordt ondernomen op dit gebied. In hoofdstuk 3 worden deze beleidsthema’s met voorbeelden uit de 
RIF-praktijk verder uitgewerkt. 

Entree-opleidingen 

Met een wijziging van de regeling is specifieke aandacht gevraagd voor entree-opleidingen. Kijkend naar het aantal 
RIF-projecten met aandacht voor entree-opleidingen (vier projecten specifiek gericht op entree en dertien gericht op 
entree in combinatie met andere niveaus) kunnen we constateren dat deze oproep nog vrij weinig effect heeft 
gesorteerd. Ook het bereik van de RIF-projecten onder entree-studenten is relatief gering. In totaal merken naar 
schatting enkele honderden studenten van entree-opleidingen iets van de RIF-activiteiten. Dat gebeurt in de vorm van 
ontwikkelde modules en opleidingen, stages, excursies, specifieke omscholingsprogramma’s, intakeprocedures, 
nieuwe onderwijslocaties of extra begeleiding. Knelpunten die geconstateerd worden hebben betrekking op het 
bereiken van de doelgroep, de intensieve begeleiding die hoge eisen aan de praktijkbegeleiders stelt, het vinden van 
geschikte stageplaatsen en het aanhaken van partners uit het bedrijfsleven. 

Doorlopende leerlijnen 

Bij ruim een derde van de RIF-projecten (44 van de 120 projecten) neemt het vo als partner deel aan de pps. Bij de 
samenwerking met vo lijkt er meer sprake te zijn van instroombevorderende activiteiten, zoals wervingscampagnes en 
imagoverbetering voor de sector, dan van een daadwerkelijk doorlopend onderwijsprogramma. In deze 
samenwerking wordt niet alleen naar de inhoud van de vakken gekeken, maar ook naar de manier van lesgeven.  

In ruim de helft van de RIF-projecten (68 van de 120 projecten) neemt het hbo als partner deel aan de pps. In de 
samenwerking tussen mbo en hbo komen gezamenlijke bedrijfsopdrachten aan bod, die door studenten vanuit 
verschillende disciplines en vanuit verschillende opleidingsniveaus worden uitgevoerd. Met een wijziging van de 
regeling (2016) is de mogelijkheid gecreëerd om de ontwikkelkosten van een Associate Degree-programma (hierna 
AD) op te voeren in de aanvraag. Vanaf die datum hebben zestien RIF-projecten het ontwikkelen van AD-trajecten, 
vrijwel altijd gerelateerd aan een doorlopende leerlijn mbo-hbo, opgenomen in hun activiteitenplan. 

Onderzoekende vaardigheden en practoraat 

Bij pps zoals in RIF-verband is het noodzakelijk om veel aandacht te besteden aan onderzoek en onderzoekend 
vermogen. Bij de vervolgregeling worden op dit vlak zwaardere eisen gesteld, in het bijzonder aan projecten die 
subsidie aanvragen voor opschaling. In het verlengde hiervan neemt sinds 2016 het instellen en functioneren van 
practoraten (een expertiseplatform met een onderzoekscomponent, georganiseerd als onderdeel van een mbo-
instelling) een speciale plaats in. Landelijk zijn 34 practoraten actief, waarvan dertien direct gekoppeld zijn aan een (of 
meerdere) RIF-project(en).  
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Een concept dat in het kader van onderzoekend vermogen interessant is en in toenemende mate bij RIF-projecten 
wordt toegepast betreft de zogenaamde fieldlabs. Dit zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen 
doelgericht oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk ontwikkelen, testen en implementeren, alsmede een 
omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe passen. Ook versterken zij de verbinding met onderzoek, 
onderwijs en beleid. Fieldlabs worden met name bij RIF-projecten in de zorg en smart industry toegepast. 

Leven lang ontwikkelen en professionaliseren docenten 

In RIF 2.0 wordt specifiek aandacht geschonken aan het stimuleren van leven lang ontwikkelen (hierna LLO), als een 
van de ontwikkelthema’s. Daarbij gaat het erom dat opleidingen zodanig worden ingericht en aangeboden dat het 
volgen van een opleiding voor volwassenen een haalbare en aantrekkelijke kaart wordt. Dat vergt maatwerk en 
flexibiliteit, zoals meer hybride vormen van onderwijs, leren op de werkplek voor om- of bijscholing, mogelijkheden 
voor plaats- en tijdonafhankelijk leren en mogelijkheden voor het volgen van delen van opleidingen. In de lopende 
RIF-projecten richten de pps-en zich in eerste instantie op jongeren, maar daarnaast ook steeds meer op werkenden 
en werkzoekenden. Opvallend is dat dat niet altijd bij aanvang van het RIF-traject gebeurt, maar gaandeweg als men 
steeds meer bezig is met verduurzaming. LLO wordt dan gezien als onderdeel van het verdienmodel. Ook als LLO niet 
als een afzonderlijke activiteit is opgenomen, kan het om indirecte effecten gaan vanuit de RIF-projecten, die van 
invloed zijn op LLO. Bedrijven én onderwijsorganisaties krijgen door de manier van samenwerken meer oog voor 
talentscouting en de noodzaak om meer voorzieningen te treffen om het leren in de eigen organisaties te verbeteren. 
Dat geldt zeker bij sectoren waar de (technologische) ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen en dat geldt ook 
voor docenten. Hoewel alle RIF-projecten professionaliseren van docenten als (directe of indirecte) activiteit binnen 
hun projectplan hebben opgenomen, heeft dat echter bij slechts enkele pps-en tot uitgebreide 
professionaliseringstrajecten geleid in het kader van LLO. 

Verduurzamen 

Op 1 februari 2019 hebben vijftien pps-en hun eindrapportage bij DUS-I ingediend. In de eindrapportage wordt 
expliciet informatie gevraagd over het verduurzamingstraject. De verduurzamingsactiviteiten hebben vaak een andere 
invulling gekregen dan voorzien bij de aanvraag. De pps-en zijn alert op de kansen die ontwikkelingen in de sector, 
nieuw beleid en andere samenwerkingsverbanden bieden voor verduurzaming en spelen daar op in. Daardoor kan een 
verduurzamingsstrategie doelbewust veranderen. De waarde en profijt van de samenwerking voor elk van de partners, 
en het expliciet maken daarvan is een belangrijke stap in het verduurzamingproces. Er worden verschillende 
verdienmodellen gehanteerd, maar uit alle eindrapportages blijkt dat financiering zonder subsidie een stevige opgave 
is. Inbedding in het reguliere onderwijs om de ontwikkelde inhoud te borgen komt veelvuldig voor, maar dat geldt niet 
als vanzelfsprekend voor de samenwerking tussen de partners in de pps. De eindrapportages laten dan ook 
verschillende scenario’s zien, die vrijwel altijd bestaan uit een combinatie van inbedding in het reguliere onderwijs met 
een of enkele andere vormen. In veel gevallen zijn er voldoende mogelijkheden gecreëerd om de pps te laten 
voortbestaan, hoewel dat niet altijd in dezelfde vorm is en met minder, meer of soms andere partners kan 
plaatsvinden. In een aantal gevallen ‘fuseert’ de pps met een reeds bestaand samenwerkingsverband. De meeste van 
de vijftien pps-en, die wel al verbredings- of verdiepingsstappen hebben gezet, bevinden zich nog midden in hun 
(verkennende) verduurzamingsproces. Een viertal pps-en heeft echter al uitgewerkte plannen voor de toekomst en is 
voornemens om daarvoor een opschalingssubsidie aan te vragen. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de 
verduurzamingstrajecten beschreven. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Aanjagende en verbindende functie  

Het doel van de regeling is het stimuleren van samenwerkingsverbanden die bestaan uit publieke en private partijen, 
die ten doel hebben de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren. RIF 
heeft in de afgelopen vijf jaar veel impact gehad. De noodzaak om de aansluiting van het beroepsonderwijs op de 
arbeidsmarkt zowel kwantitatief als kwalitatief te verbeteren wordt breed gedeeld. Dit blijkt uit het feit dat meer dan 
tweehonderd regionale pps-en een beroep hebben gedaan op RIF. Sinds 2014 hebben 120 projecten voor een bedrag 
van ruim 320 miljoen euro geïnvesteerd in doorlopende leerlijnen, werving van studenten, leven lang ontwikkelen, 
aantrekkelijke en eigentijdse onderwijsinhoud en voorzieningen, professionalisering van docenten en begeleiders, 
onderzoek en kennisdeling. De pps-en zijn landelijk goed verspreid en de spreiding over de sectoren is toegenomen. 
Vrijwel alle mbo-instellingen zijn op een of andere manier betrokken bij RIF-projecten en werkt daarbij in toenemende 
mate samen met de aanpalende onderwijssectoren en de regionale overheid. Slechts een klein deel (5%) van de 
projecten is voor het einde van de subsidieperiode beëindigd.  

We kunnen concluderen dat RIF 1.0 een belangrijke aanjagende en verbindende functie heeft vervuld en dat de 
doelstelling in ieder geval gedeeltelijk is gerealiseerd. Dit blijkt ook uit de tussenevaluatie RIF van ResearchNed1 uit 
2017. RIF heeft een additioneel effect, dat vooral op het activiteitenniveau en bij de uitbreiding van bestaande 
netwerken voor de start van de pps zit. Door RIF ontstaan niet zozeer geheel nieuwe netwerken, maar partners kunnen 
elkaar wel beter vinden in concrete initiatieven en het helpt ook om nieuwe partners te binden aan de pps. Vanuit 
beleidsoptiek blijft echter de (onderzoeks)vraag naar de aanjagende en verbindende factor van RIF relevant. Immers, 
de uitkomsten van de tussenevaluatie hadden betrekking op (slechts) de helft van de huidige RIF-projecten. We 
adviseren dan ook deze vraag wederom mee te nemen bij de eindevaluatie van RIF1.0. Bij het onderzoek naar RIF2.0 is 
aanvullend de vraag interessant of de geconstateerde additionaliteit zich ook voordoet bij reeds bestaande pps-en die, 
na afronding van een eerste RIF-project, een opschalingssubsidie aanvragen voor verdieping en verbreding binnen 
RIF2.0. 

Adaptief karakter van RIF  

Gedurende de looptijd van de regeling heeft OCW aanvragers gestimuleerd extra aandacht te besteden aan actuele 
beleidsthema’s, zoals entree-opleidingen, practoraten en AD’s. Deze wijze van beleidsontwikkeling, via tussentijdse 
wijzigingen in een subsidieregeling, is niet nieuw. Vaak gaat het dan vooral om wijzigingen van meer procedurele aard, 
terwijl de wijzigingen in RIF1.0 ook een beleidsinhoudelijk karakter hadden. Het lijkt erop dat de sturing op 
beleidsthema’s via de regeling redelijk effectief is, met uitzondering van de entreeopleidingen.  

We adviseren om deze adaptiviteit bij RIF2.0 voort te zetten en de beleidsinterventies ook goed te evalueren: komen 
de feitelijke effecten overeen met hetgeen was beoogd; waarop is de keuze van de beleidsthema’s gebaseerd; hoe 
heeft de doelgroep de vorm en inhoud van de interventies ervaren; en welke sturende werking is ervan uitgegaan? 
Dergelijke vragen kunnen worden meegegeven aan het onderzoeksbureau dat de (eind)evaluatie van de RIF-regeling 
gaat uitvoeren. Aanvullend daarop zal DUS-I in de komende monitorrapportages specifiek aandacht besteden aan de 
mate waarin en de manier waarop de nieuwe beleidsthema’s terugkomen in de aanvragen en projecten: de 
positionering van jongeren in de entreeopleiding, leven lang ontwikkelen, professionaliseren van docenten en 
onderzoekend vermogen. Ook nieuwe onderdelen van RIF2.0, zoals subsidie voor opschaling, andere eisen aan 
verduurzaming, evaluatie en lerend vermogen, zullen een vast onderdeel vormen van de volgende 
monitorrapportages.  

RIF vraagt om een adaptieve uitvoering  

Een adaptieve regeling vraagt ook om een adaptieve uitvoering. Daarbij gaat het niet alleen om tussentijdse 
aanpassingen naar aanleiding van wijzigingen in de regeling, maar ook om aanpassingen naar aanleiding van 
knelpunten bij het aanvraag- en beheerproces en andere trends of signalen van aanvragers. 

In de eerste ronde (2014) bleek de kwaliteit van een relatief groot deel van de aanvragen onvoldoende. Daarom is 
besloten de begeleiding van potentiële aanvragers voorafgaand aan het moment van indiening te intensiveren. 
Aanvragers kunnen een voorschouw door DUS-I laten uitvoeren. Daarbij wordt de conceptaanvraag door de bril van 

                                                                                          
1 Tussenevaluatie Regionaal Investeringsfonds MBO – Van Casteren, Jager, Nieuwenhuis – januari 2017 
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de beoordelingscriteria bekeken. De feedback vergroot de kansrijkheid van de aanvraag. Daarnaast heeft PBT/Katapult 
in de rol van kritische vriend samenwerkingsverbanden ondersteund in het aanvraagproces. Deze gezamenlijke 
begeleiding en ondersteuning heeft zich in de afgelopen jaren verder uitgekristalliseerd en wordt door aanvragers 
positief gewaardeerd. Deze prikkel is ook terug te zien in de toenemende succespercentage per aanvraagronde (met 
uitzondering van 2018, zie pagina 9 en tabel 7 in de bijlage).  

Veel pps-en hebben moeite met het financiële aspect van RIF. Het is opvallend dat op het criterium ‘financiën’ de 
meeste onvoldoendes (39%) worden gegeven. Een mogelijke verklaring is dat financiering vaak pas in een laat stadium 
aandacht krijgt en financiële experts dan ook pas aanhaken. We adviseren aanvragers al vanaf de start voldoende 
aandacht te besteden aan de financiering en het opstellen van de begroting. Daarnaast heeft DUS-I een 
begrotingshulp (format) opgesteld, die pps-en kunnen gebruiken bij het opstellen van hun begroting. Dit format is niet 
verplicht, maar er wordt geadviseerd om er toch gebruik van te maken. Het kan de pps-en zeker helpen een begroting 
op te stellen die voldoet aan de eisen die de regeling stelt.  

De ervaring leert dat sprake is van veel tussentijdse wijzigingen die, zeker als het gaat om wijzigingen in de begroting 
van een project, voor veel administratieve lasten zorgen. Dat geldt zowel voor de aanvrager als voor de uitvoerder. Er is 
geen ondergrens gesteld voor financiële wijzigingen. Daardoor moeten alle begrotingswijzigingen, zelfs minimale, 
worden gemeld. Om de pps-en te ontlasten, is een voorstel gedaan om de Kaderregeling (waarop RIF is gebaseerd) 
aan te passen. Dat houdt in dat financiële, tussentijdse wijzingen van maximaal 20% niet meer hoeven worden 
gemeld. Dat leidt tot minder administratieve lasten voor de penvoerders en ook minder inspanning van DUS-I. Voor 
de rechtmatigheid van deze subsidies maakt het niet uit: alles moet netjes worden verantwoord bij de vaststelling. 

Betekenis geven aan verduurzaming 

Veel pps-en worstelen met verduurzaming. Dat is al zichtbaar in de aanvragen: 28% van de aanvragen scoort een 
onvoldoende op het criterium duurzaamheid. In de projecten zelf is de verduurzamingsfase vaak de laatste 
ontwikkelingsfase van een project en ook daar zien we dat verduurzaming een complex vraagstuk is. Zowel bij de 
aanvraag als gedurende het project blijft de vraag voor de pps-en: wat is nu precies verduurzaming en hoe kunnen pps-
en verduurzaming realiseren? 

Een paar pps-en vormen hierop een uitzondering en hebben duurzame voortzetting al vanaf de start actief opgepakt. 
Dat is terug te zien in de mate van verduurzaming: deze pps-en zijn verder in hun verduurzamingsproces. Zij hebben 
eerst aandacht besteed aan het verkennen van de waarde en profijt van de samenwerking voor elk van de partners. Zo 
wordt duidelijk waarvoor iedereen het doet, en wordt er betekenis gegeven aan (voortzetting van) de samenwerking. 
Het verzamelen van data over en het meten van effecten van het project en samenwerking kan waardevolle input 
vormen voor dit verkenningsproces. Pas daarna wordt de stap gemaakt naar verdienmodellen, door de (immateriële) 
waardes zo goed mogelijk te vertalen naar onderdelen van een verdienmodel. Daaruit kan de conclusie worden 
getrokken dat het vanaf de start opzetten van een actief verkenningsproces, waarin door de partners gezamenlijk 
wordt nagedacht over mogelijkheden voor verduurzaming, een succesfactor kan zijn voor verduurzaming.  

Dit vormt al een eerste aanscherping van (het proces naar) verduurzaming. De eisen aan verduurzaming én aan 
evaluatie en onderzoek van RIF 2.0 sluiten hierop aan. De pps dient bij aanvraag het proces en daarmee de activiteiten 
te beschrijven die de partners uitvoeren in de eerste projectperiode (tot de tussentijdse beoordeling) om 
verduurzamingsmogelijkheden en verdienmodellen te verkennen, om de samenwerking in de tweede projectperiode 
en de verduurzamingperiode (na de subsidieperiode) voort te zetten. Tegelijkertijd vraagt RIF2.0 ook expliciete 
aandacht voor evaluatie, onderzoek en systematische reflectie. De verwachting is dat deze eisen van RIF2.0 een 
bijdrage zullen leveren aan zowel de scores op verduurzaming (bij aanvraag) als het verduurzamingsproces zelf.  DUS-I 
zal de effecten daarvan beschrijven in volgende monitorrapportages. 

Daarnaast wordt de noodzaak gevoeld tot een verdere aanscherping van het begrip verduurzaming. We adviseren 
OCW daarom een beleidstheorie over verduurzaming te ontwikkelen. Door betekenis te geven aan het begrip 
verduurzaming, wordt de vraag vanuit OCW aan de pps-en duidelijker. Dit helpt hen het verduurzamingsproces 
succesvol(ler) vorm te geven. Een dergelijke beleidstheorie is breder toepasbaar: niet alleen voor RIF, maar ook voor de 
(vele) andere OCW-regelingen waar verduurzaming onderdeel is van het beoordelingskader.  
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1. Inleiding 
Het Regionaal Investeringsfonds mbo is een subsidieregeling van het ministerie van OCW. Met deze regeling wordt 
beoogd de aansluiting van het onderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren. Pps-en van onderwijs 
(met minimaal één mbo-instelling), bedrijfsleven, regionale overheden en overige organisaties konden in de periode 
2014 tot en met 2018 een aanvraag voor subsidie indienen. Deze eerste regeling wordt hierna als RIF1.0 aangeduid. 
Vanwege positieve ervaringen met deze regeling is met ingang van 1 januari 2019 een vervolgregeling Regionaal 
Investeringsfonds mbo (2019-2022), hierna aangeduid als RIF2.0, van start gegaan.  

Deze (derde) monitorrapportage richt zich voornamelijk op RIF1.0 maar legt tevens verbindingen met de 
vervolgregeling (RIF2.0). De projecten uit de eerste regeling kennen een doorlooptijd van vier jaar (en in sommige 
gevallen is een verlenging verleend met maximaal één jaar), waardoor de werking van de eerste regeling nog 
doorloopt tot en met 2023. Informatie uit deze monitorrapportage is gebaseerd op projectaanvragen, tussen- en 
eindrapportages, werkbezoeken, bijeenkomsten en gesprekken. 

Niet alleen heeft de regeling een vervolg opgeleverd, maar ook een rijke praktijkervaring van 120 pps-en gericht op he 
middelbaar beroepsonderwijs. De regeling is op basis van voortschrijdend inzicht tussentijds gewijzigd. 

De monitorrapportage dient tevens als een logboek van de regeling. Welke leerpunten heeft het opgeleverd, wat is er 
gewijzigd en waarom? Informatie hierover is terug te vinden in hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk komen eveneens de 
resultaten van de acht aanvraagrondes (één ronde in 2014, één ronde in 2015, en twee rondes in zowel 2016, 2017 als 
2018) uit RIF1.0 aan de orde én schetsen we de kenmerken van de (120) toegekende projecten.  

In hoofdstuk 3 komen vier beleidsthema’s aan bod, gebaseerd op activiteiten, opbrengsten en ervaringen van lopende 
en net afgeronde projecten. Op de peildatum 1 februari 2019 hebben de eerste vijftien pps-en hun eindrapportage 
ingediend en daarmee hun verduurzamingstraject om zonder subsidie het ingeslagen traject voort te zetten toegelicht. 
Deze informatie wordt in hoofdstuk 4 in beeld gebracht.  

Voor de voorbeelden die in verschillende hoofdstukken aan bod komen wordt de naam van de pps gebruikt. De naam 
van de betrokken penvoerder, c.q. onderwijsinstelling is in de bijlage aan de hand van het projectnummer terug te 
vinden. 

Omwille van de leesbaarheid is een deel van de beschrijvende informatie (zoals beoordelingscommissie, 
beoordelingskader, regeling plus wijzigingen) opgenomen in bijlage 1. In de teksten zelf wordt verwezen naar het 
tabellenboek, opgenomen in een aparte bijlage (2). In bijlage 3 is een totaaloverzicht opgenomen van alle toegekende 
projecten in de periode 2014-2018 (projectnummer, penvoerder en titel pps).  
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2. Regeling, procedure en resultaten regionaal 
investeringsfonds MBO 

2.1 Uitvoering regeling 
Op 23 april 2014 werd de regeling Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF1.0) gepubliceerd in de Staatscourant. Doel 
van de regeling is de aansluiting van het onderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren door het 
stimuleren van pps. De regeling kende meerdere aanvraagrondes, verdeeld over zes tijdvakken in vier jaar (2014-
2017), aangevuld twee extra aanvraagrondes in 2018. Het totale budget was 125 miljoen euro, waarvan jaarlijks 25 
miljoen euro aan subsidie beschikbaar was. Bovendien werd de mogelijkheid geboden om een afgewezen plan nog 
eenmaal in te dienen.  

In de loop der jaren is een uitgebalanceerd voortraject ontstaan om te komen tot goede projectvoorstellen. Dit 
voortraject bestaat uit begeleiding bij de vorming van pps-en door Platform Bètatechniek (PBT) en een voorschouw 
van conceptaanvragen door de Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen (DUS-I). Daarnaast is sinds 2016 het lerend 
netwerk ‘Katapult’ actief, waar bestaande samenwerkingsverbanden (inclusief hoger onderwijs) kennis delen en leren 
van elkaar. 

Als de subsidieaanvraag eenmaal is ingediend start het beoordelingsproces. Voor het beoordelen van de aanvragen is 
een onafhankelijke beoordelingscommissie ingesteld. Daarbij is rekening gehouden met een evenwichtige 
vertegenwoordiging vanuit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. De beoordeling is gebaseerd op het 
ingediende plan (inclusief regiovisie, samenwerkingsovereenkomsten en begroting) en een presentatie plus gesprek 
met een vertegenwoordiging van de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie krijgt daarbij ondersteuning 
vanuit DUS-I. DUS-I organiseert en ondersteunt het beoordelingsproces, regelt locaties en faciliteiten, stelt pre-
adviezen op en maakt verslagen van de commissievergaderingen. 

Voor meer informatie over de regeling en de wijzigingen tussentijds wordt verwezen naar bijlage 1. Hier is eveneens 
informatie te vinden over het voortraject en het beoordelingsproces, inclusief het beoordelingskader. 

2.2 Resultaten aanvraagrondes 
In totaal heeft RIF1.0 acht aanvraagrondes gekend. De aanvraagpiek zat in 2016 met 69 aanvragen. Tot en met 2018 
zijn 212 aanvragen voor subsidie ingediend. Van deze aanvragen zijn 120 aanvragen goedgekeurd, hetgeen 
overeenkomt met een toekenningspercentage van 57 procent. Aanvragers van wie de eerste aanvraag is afgewezen 
kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om eenmalig een herziene aanvraag in te dienen. Van deze mogelijkheid is 
goed gebruik gemaakt. Van de nieuwe aanvragen worden in alle aanvraagronden tussen de 48 procent gehonoreerd. 
De mate van succes is bij herziene aanvragen met 91 procent beduidend groter.  

De kwaliteit van een groot aantal aanvragen uit de ronden in 2018 waren onder de maat. In het verslag van 
bevindingen van de beoordelingscommissie wordt aangegeven dat nogal wat aanvragen meer het karakter hadden 
van een projectidee dan van een voldragen plan. Er is veel gebruik gemaakt van externe subsidieadviesbureaus die de 
plannen volgens een vast format schrijven, waardoor er behoorlijk wat knip- en plakwerk in de aanvragen zat, met 
inconsistenties tot gevolg. Een ander opvallend aspect uit de aanvraagronden 2018 is dat de beoordelingscommissie 
tijdens de presentaties regelmatig moest doorvragen om de focus op het mbo te kunnen vaststellen. Met een 
toenemende betrokkenheid vanuit het hbo lijkt het er bij enkele aanvragen op dat de rol van het mbo 
ondergesneeuwd raakt. 
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Verder constateert de commissie een aantal trends in de aanvragen, die zich steeds meer richten op circulaire 
economie, energietransitie en internationalisering. Tot slot heeft de beoordelingscommissie aangegeven dat 
samenwerking in de regio, ook tussen groen en grijs mbo, belangrijk is, zeker nu er fusies plaatsvinden. In de regiovisie 
zou daar nadrukkelijk aandacht voor moeten zijn. Dit naar aanleiding van het feit dat de aanvraagronden in 2018 
slechts één aanvraag met een combinatie van groen en grijs mbo bevatte.  

 

 2014 2015 2016 

 

2017 

 

2018 Totaal 
Aantal nieuwe aanvragen 34 47 43 22 34 169 
Aantal heraanvragen  n.v.t.  6 26 11 9 43 
Percentage heraanvragen n.v.t. 11% 38% 33% 26% 20% 
Totaal aantal aanvragen 34 53 69 33  43 212 

 

Bij de monitorrapportages is elk jaar gekeken naar de regionale spreiding van de goedgekeurde aanvragen. De 
regionale spreiding is redelijk evenwichtig en heeft tot nu toe elk jaar weer eenzelfde uitkomst: het grootste aantal 
toegekende aanvragen komt uit de regio Zuidwest (24%), Oost (20%), Zuidoost (19%), Noordwest (18%) en Noord 
(15%). Van de goedgekeurde aanvragen heeft 4% als regio het gehele land gekozen, dit zijn projecten die een sectorale 
in plaats van regionale insteek hebben, zoals PPS Topcentrum meubelindustrie (RIF16001).  

Zowel het Techniekpact als het Zorgpact fungeren als aanjager voor de samenwerking tussen bedrijven/ 
zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden op regionaal niveau. Het grootste aantal aanvragen richt 
zich op techniek: 89 van de 169. Het zorgpact heeft een vergelijkbare impact tot gevolg gehad, zij het in iets mindere 
mate. Na techniek & procesindustrie waar 89 projecten zich op richten is zorg & welzijn met 58 projecten het domein 
met de meeste aanvragen (34%). Daarna volgen bouw en infra met 48 aanvragen, ICT met 38 aanvragen en transport, 
scheepvaart en logistiek met 36 aanvragen. Projecten richten zich in toenemende mate op meerdere domeinen. Van 
de projecten in 2014 focust driekwart van de aanvragen zich op één domein, terwijl in 2018 dat nog de helft is. 
Aanvragen richten zich vaker op meerdere domeinen (crossovers). 

Voor meer informatie over regionale spreiding en domeinen zie tabellen 3 tot en met 5 in bijlage 2. 

Centraal kenmerk van de RIF-projecten betreft het samenwerkingsverband dat is aangegaan tussen bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen, al dan niet aangevuld met een vertegenwoordiging van de lokale overheden en overige 
partners. Een één-op-één samenwerking tussen één roc en één bedrijvenorganisatie – het minimale 
samenwerkingsverband - komt weinig voor (2% van alle toegekende aanvragen). Samenwerkingsverbanden van 
meer dan dertig partners zijn niet ongebruikelijk en komen in elke aanvraagronde meerdere keren voor. Het 
gemiddeld aantal partners bedraagt achttien.  

De overgrote meerderheid van de mbo-instellingen is op een of andere manier betrokken bij het RIF. De 
betrokkenheid kan de vorm hebben van penvoerder of als partner in het samenwerkingsverband. Het ROC van 
Amsterdam heeft met afstand de meeste aanvragen gedaan (vijftien keer als penvoerder en vier keer als partner), 
daarna gevolgd door Da Vinci College (veertien aanvragen, waarvan negen als penvoerder), Summa College (dertien 
aanvragen, waarvan acht als penvoerder) en ROC van Twente (twaalf aanvragen, waarvan zeven als penvoerder). 
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Bij deze pps-en is ook het soort partner van belang. Zowel de betrokkenheid vanuit het ho als de gemeentelijke en 
provinciale overheid is in de periode 2014-2018 substantieel toegenomen. Terwijl in 2015 bij een ruime meerderheid 
van de aanvragen geen andere onderwijspartners buiten het mbo betrokken waren, is dit beeld in andere jaren 
duidelijk anders. In de 2017-ronde waren bij 87% van de aanvragen andere onderwijssectoren betrokken. In 2018 
wordt dat beeld weer enigszins bijgesteld: bij een kwart van de aanvragen is alleen het mbo betrokken. De trend 
waarbij het hbo steeds vaker betrokken is bij het RIF wordt in 2018 doorgezet. Voor een deel kan dit worden verklaard 
doordat sinds 2016 AD-trajecten opgenomen kunnen worden in aanvragen. Tegelijkertijd is in de toegekende 
aanvragen uit 2018 sprake van een afnemende betrokkenheid van het vmbo als partner. 

Voor meer informatie over de samenwerkingsverbanden zie tabellen 7 tot en met 11 in bijlage 2. 

Hoewel er jaarlijks een budget van vijfentwintig miljoen euro ter beschikking stond, is uiteindelijk jaarlijks een 
gevarieerd bedrag uitgekeerd. In 2014 werd ruim 14 miljoen euro subsidie uitgekeerd. In 2015 werd 24 miljoen euro 
subsidie verleend. Topjaar was 2016 met een toekenning van ruim 27 miljoen euro (het jaarlijkse budget is opgehoogd 
met het resterende budget uit de vorige ronden). In 2017 en 2018 is respectievelijk 24,5 miljoen en 11,6 miljoen euro 
toegekend. Het gemiddeld subsidiebedrag per project nam toe van bijna 800 duizend euro in 2014 tot ruim één 
miljoen in 2018.  

Voor meer informatie over subsidiebedragen en projectfinanciering zie tabellen 12 en 13. in bijlage 2. 

2.3 Verantwoordingsproces 

Tussenrapportages 

In drie tussenrapportages leggen projecten verantwoording af over de voortgang en uitgevoerde activiteiten ten 
opzichte van de oorspronkelijk ambitie. Daarnaast geven projecten inzicht in het doelgroep bereik, de ervaren 
knelpunten en succesfactoren en de inhoudelijke en financiële voortgang. Na afloop van de subsidie-periode dienen 
de projecten de eindrapportage in. Voor het indienen van eindrapportages maken projecten gebruik van een format. 
Eind 2018 zijn de eerste eindrapportages binnengekomen. In deze rapportage zijn de uitkomsten van vijftien 
eindrapportages verwerkt. Informatie hierover is met name terug te vinden in hoofdstuk 4 en 5. 

Na het indienen van een rapportage krijgen de projecten een terugkoppeling van DUS-I met suggesties voor de 
vervolgrapportage(s). In deze terugkoppelingsbrief wordt ook verwezen naar de meldingsplicht. Als uit een rapportage 
blijkt dat er sprake is van een wijziging in aantal en/of bijdrage van partners maakt dat onderdeel uit van de 
meldingsplicht. De praktijk leert dat wijzigingen van deze aard zich regelmatig voordoen.  

De kwaliteit van de tussenrapportages blijft wisselend van aard (van ‘telegramstijl’ tot heldere en concrete 
beantwoording van de vragen uit het format). Bij een klein deel van de projecten zijn er tekortkomingen in lerend 
vermogen en een kritische zelfreflectie. Deze ervaring heeft ervoor gezorgd dat in de nieuwe regeling (RIF2.0) een 
ander verantwoordingsproces is opgezet. In plaats van jaarlijkse tussenrapportages is bij de vervolgregeling gekozen 
voor één tussentijdse evaluatie, een voortgangsrapportage op basis van zelfevaluatie. Bij het indienen van de 
voortgangsrapportage wordt het samenwerkingsverband in de gelegenheid gesteld om, mede op basis van de 
zelfevaluatie, het project tussentijds aan te passen. De externe beoordelingscommissie zal de voortgangsrapportage 
beoordelen aan de hand van vastgelegde criteria opgenomen in de vervolgregeling. 

Eindrapportages 

De eindrapportage wordt inhoudelijk beoordeeld. De feitelijke subsidievaststelling vindt plaats op basis van een 
verantwoording in het jaarverslag en accountantsverklaring. Op peildatum 1 februari 2019 hebben vijftien pps-en uit 
de eerste aanvraagperiode (2014) hun eindrapportage ingediend. Inhoudelijke informatie over hun voortgang en met 
name hun verduurzaming zijn terug te vinden in respectievelijk hoofdstuk 3 en 4. 

Voortijdige stopzetting 

Gaandeweg het uitvoeringstraject zijn projecten ook voortijdig gestopt. Tot 1 februari 2019 gaat het om zes projecten 
(in bijlage 3 staat aangegeven om welke RIF-projecten het specifiek gaat). Hoewel de redenen voor stopzetting 
uiteenlopend van aard zijn, is bij vijf projecten sprake van veel wisselingen in de projectaansturing, met consequenties 
voor planning en/ of draagvlak. Twee projecten zijn op een andere wijze voortgezet (andere partners, inperking van 
doelstellingen) omdat de eisen van de regeling niet meer pasten bij de aard van de uitvoering en/ of samenwerking. 

Verlenging projectduur 

De regeling is met ingang van 1 januari 2018 gewijzigd waardoor het onder andere mogelijk werd om de 
subsidieperiode van lopende projecten met maximaal één jaar te verlengen. Tot 1 februari 2019 hebben twaalf 
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projecten – op verzoek - een verlenging van de projectduur met maximaal één jaar gekregen (in bijlage 3 staat 
aangegeven om welke RIF-projecten het specifiek gaat). Ook bij verlengingsverzoeken zijn de redenen divers. 
Vertraging vanwege externe factoren waar de projectorganisatie als zodanig geen invloed op kon uitoefenen scoorde 
het hoogst, zoals de vertraagde oplevering van een fabriek, of een grote wisseling van bedrijfspartners vanwege 
economische omstandigheden. Zes projecten gaven dit als reden aan. Drie projecten gaven aan dat vertraging in de 
planning bij aanvang van het traject opgelopen niet meer kon worden ingelopen tijdens de looptijd van het project, 
bijvoorbeeld doordat de personele invulling van de projectorganisatie meer tijd heeft gevraagd dan verwacht. De drie 
overige projecten gaven aan dat zij verlenging wilden om specifieke activiteiten nog binnen de projectperiode af te 
ronden, zoals het afsluiten van een laatste stageperiode waar 154 studenten aan deelnamen. 
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3. Beleidsthema’s 
Met de vervolgregeling RIF 2.0 is de mogelijkheid aangegrepen om bij pps-en aandacht te vragen voor specifieke 
beleidsthema’s. Het gaat hierbij om het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt van jongeren in de 
entreeopleiding in het mbo, het stimuleren van een leven lang ontwikkelen, professionalisering van docenten en het 
ontwikkelen van onderzoekend vermogen van docenten, praktijkbegeleiders en studenten. Voor deze thema’s is 
bekeken wat in de RIF 1.0 projecten wordt ondernomen op dit gebied. 

3.1 Entreeopleiding 
Met de wetgeving doelmatige leerwegen (1 augustus 2014) werd de entreeopleiding geïntroduceerd. Een 
entreeopleiding duurt één jaar en bereidt jongeren voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt, of op 
doorstroming naar een mbo-2 opleiding. In 2017 studeerden ongeveer twaalfduizend studenten in een 
entreeopleiding. De mbo-instellingen hebben de focus tot op heden vooral gelegd op doorstroomroutes. De inspectie 
heeft in 2018 in het themaonderzoek entreeopleidingen geadviseerd de route richting de arbeidsmarkt als 
volwaardige alternatief aan te bieden. Juist voor deze arbeidsmarktroute biedt samenwerking in RIF-verband goede 
mogelijkheden. 

OCW heeft in november 2015 middels een wijziging in de regeling RIF specifieke aandacht gevraagd voor onder andere 
entreeopleidingen. Als we kijken naar het aantal RIF-projecten met aandacht voor entreeopleidingen kunnen we 
constateren dat deze oproep nog vrij weinig effect heeft gesorteerd. Het bereik van de RIF-projecten op entree-
studenten is relatief klein: in totaal merken over alle projecten heen naar schatting enkele honderden studenten iets 
van de activiteiten van het RIF. Dat gebeurt in de vorm van ontwikkelde modules en opleidingen, stages, excursies, 
specifieke omscholingsprogramma’s voor statushouders (bbl), intakeprocedures, nieuwe onderwijslocaties of extra 
begeleiding.  

 
Jaar Aantal projecten met 

exclusieve aandacht voor 
doelgroep entree 

Aantal projecten met aandacht 
voor doelgroep entree en 
andere niveaus 

2014 - - 
2015 1 4 
2016 2 1 
2017 1 5 
2018 - 3 
Totaal 4 13 

 

Tot en met 2017 waren er vier projecten die zich exclusief richten op de entreeopleiding. In 2018 is hier geen project 
bijgekomen. Het lijkt er op dat bovengenoemde problemen nog steeds een belangrijk rol spelen. Wel zijn in 2018 drie 
projecten gestart die aandacht besteden aan entreeopleidingen, maar daarnaast ook andere niveaus. Dit zijn pps 
Lelytalent (RIF 18014; entree en niveau 2), DUDOC XP (RIF 18001; alle niveaus) en techniek leerwerkpleinen en –straten 
netwerk Noord-Holland (RIF 18017; alle niveaus). Het project Lelytalent richt zich exclusief op kwetsbare jongeren in 
entree- en niveau 2-opleidingen. Het uitgangspunt is dat in Lelystad in toenemende vraag is naar laagopgeleide 
werknemers (bijvoorbeeld bij Lelystad Airport en een nieuw groot distributiecentrum), terwijl deze groep op dit 
moment nog moeilijk een baan vindt. In de opleiding maken de jongeren de eerste tien weken in een carrousel kennis 
met diverse bedrijven, waarbij ze via intensieve begeleiding ‘arbeidsfit’ worden gemaakt. In de volgende tien weken 
verdiepen ze de kennis van een sector in daarvoor aangewezen opleidingsbedrijven. Het laatste deel van het jaar 
werken de studenten, naast hun stage, een extra dag bij het bedrijf in aanwezigheid van een docent.  

 

Praktijkvoorbeelden 

De pps Gilde Nieuwe Stijl (RIF15054) wil via gildes en extra begeleiding aansluiten bij behoeften van studenten. Het 
succes van het gilde-concept hangt volgens het project vooral af van het hebben van vaste contactpersonen zowel 
op school als in het bedrijf en korte lijnen tussen onderwijs en deelnemende gildebedrijven. De gildes krijgen 
gedurende het project meer body en er is ook wetenschappelijke belangstelling getoond. Deelname van 
toonaangevende organisaties zoals UMCG vergroot de aantrekkingskracht voor studenten. Bij dit bedrijf is een bpv-
app voor zowel studenten als begeleiders ontwikkeld voor stageopdrachten. Enkele studenten hebben al een baan 
gekregen bij het gildebedrijf. In de praktijk blijft de werving van studenten het belangrijkste knelpunt. Om de doelen 
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te kunnen realiseren heeft het project een nieuw projectplan opgesteld en een jaar extra de tijd gekregen. Aan dit 
project in Noord-Nederland, waarin vier mbo-instellingen samenwerken, hebben inmiddels 34 studenten 
deelgenomen, waarvan enkele deelnemers een baan hebben gekregen. 

De pps VOORdeel & vervolg op maat naar werk (RIF17036) betreft een samenwerking in Zuid-Limburg met als doel 
het verhogen van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is nodig om te 
kunnen voorzien in de grote en groeiende vraag vanuit het bedrijfsleven. De mbo Entree opleiding (bol en bbl) 
wordt als ‘instrument’ gebruikt en geheel opnieuw ontwikkeld en naar de praktijk gebracht, met name door middel 
van integrale beroepsopdrachten (IBO’s). In de leerwerktrajecten worden studenten gezamenlijk begeleid door 
onderwijs, ondernemers en overheid. Het vinden van voldoende bbl-pilots en –deelnemers is een aandachtspunt. 
In het eerste jaar hebben vijf bbl-studenten deelgenomen, het beoogde bereik is uiteindelijk vijfhonderd bbl-
studenten. Bij de uitgevoerde pilots zijn na het basisdeel van de Entree opleiding VOORdeelcertificaten uitgereikt 
aan de deelnemers, een unieke succeservaring voor de deelnemers omdat dit voor velen het eerste 
diploma/certificaat was. 

 

In de vorige monitorrapportage werd ten aanzien van de entreeopleidingen een aantal inhoudelijke knelpunten 
geconstateerd, Deze gelden nog steeds. Ondanks alle specifieke maatregelen wordt het bereiken van de doelgroep 
entreeopleidingen door de pps-partners in de praktijk als lastig ervaren. Is de deelnemer eenmaal gevonden dan vormt 
het volgende knelpunt het vinden van geschikte stageplaatsen. Bovendien stelt de intensieve begeleiding hoge eisen 
aan de praktijkbegeleiders. Daarnaast verloopt het aanhaken van het bedrijfsleven als partner moeizaam, omdat de 
inzet van deze doelgroep als risicovol wordt ervaren. Als antwoord op dit laatste knelpunt geldt in de vervolgregeling 
RIF voor projecten waarin het stimuleren van de arbeidsmarktpositie van entreestudenten centraal staat een 
aangepaste financiering. Deze projecten ontvangen een subsidie van 50% van de totale projectenkosten in plaats van 
de gebruikelijk 33 %.  

De beoordelingscommissie constateerde in 2016 bovendien dat kostenposten werden voorgelegd die meer op het 
terrein van sociale zaken of het gemeentelijk sociaal domein liggen.  

3.2 Doorlopende leerlijnen 
Er moet in de periode tot 2024 een technisch (voortgezet) onderwijsaanbod tot stand komen dat dekkend en 
toekomstbestendig is. Voor deze transitie naar een dekkend en duurzaam aanbod worden structurele en tijdelijke 
stimuleringsmiddelen (zoals de regeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023) aangewend. Met de inzet op regionale 
samenwerking wordt aangesloten bij de initiatieven die al eerder zijn ingezet met betrekking tot sterk 
beroepsonderwijs (inclusief doorlopende leerroutes), zoals Techniekpact, Toptechniek in Bedrijf én Regionaal 
Investeringsfonds mbo. Ongetwijfeld zal deze impuls voor het voortgezet techniek onderwijs zijn weerslag krijgen bij 
de RIF pps-en, maar voor deze rapportage is het nog te vroeg om daar iets over te melden. 

 

 Totaal projecten Projecten met vo 
partners 

Projecten met hbo 
partners 

2014 18 7 10 
2015 29 4 9 
2016 33 12 19 
2017 24 16 18 
2018 16 5 12 
totaal 120 44 68 

 

Samenwerking vo – mbo 

Ruim een derde van RIF-projecten (44 van de 120 projecten) heeft het vo als partner opgenomen in de pps. Tussen de 
aanvraagjaren blijkt echter grote verschillen te zitten. Wat wel overeenkomt zijn de activiteiten die de pps onderneemt 
gericht op vo. In het algemeen is daarbij een onderscheid te maken tussen activiteiten gericht op instroomvergroting 
en/ of doorlopende leerlijnen. Bij de projecten gericht op samenwerking met vo is het hoofddoel om jongeren zo vroeg 
mogelijk te interesseren voor een bepaalde branche. Tijdens een expertbijeenkomst (juni 2018) is met een aantal 
vertegenwoordigers van RIF-projecten over beeldvorming gediscussieerd. Conclusie was dat branding daarbij 
specifieke aandacht verdient. Bij het werven van leerlingen zou niet zozeer het roc genoemd moeten worden, maar 
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meer gewerkt moeten worden vanuit de sector of namen die aantrekkingskracht hebben op jongeren zoals de Denim 
Factory (pps CIV Creatieve industrie, RIF14031). 

Bij de meeste RIF-projecten gericht op het vo lijkt er meer sprake te zijn van instroombevorderende activiteiten, zoals 
wervingscampagnes en imagoverbetering voor de sector, dan van een daadwerkelijk doorlopend 
onderwijsprogramma, waarbij niet alleen naar de inhoud van de vakken wordt gekeken, maar ook naar de manier van 
lesgeven. Uit de tussenrapportages blijkt dat gevoel van eigenaarschap een bepalende succesfactor voor de 
samenwerking vo – mbo is. Het vo moet bereid zijn ruimte in hun curriculum te reserveren voor activiteiten als 
gastlessen en meeloopdagen. En het mbo moet zorgen dat vo als een gelijkwaardige partner wordt gezien. Eerste 
effect is vaak al merkbaar bij docenten. Er is meer onderling contact door het gezamenlijk ontwikkelen van 
lesmateriaal. 
 

Praktijkvoorbeelden 

Een voorbeeld van een RIF-project gericht op beeldvorming is pps Food & Proces Tech Campus (RIF14012). Zij gaan 
uit van het feit dat vmbo-studenten geen of een verkeerd beeld hebben van procestechniek. Daardoor is het niet 
vreemd dat daar dan de keuze niet op valt. De pps heeft daarom lesmateriaal ontwikkeld voor vmbo-studenten 
waardoor zij allerlei kleine proeven kunnen doen, en daarbij ook specifiek de voorlichting gericht op docenten en 
decanen. Daarnaast worden diverse excursies en open dagen georganiseerd waarvoor ook de ouders worden 
uitgenodigd. Ouders zijn nog steeds de meest bepalende factor in het keuzeproces. Het geeft vertrouwen als men 
merkt dat bekende bedrijven uit de regio betrokken zijn bij het opleidingstraject. Meer bekendheid met de sector en 
de beroepen leidt tot meer instroom. Uit de eindrapportage blijkt dat met deze aanpak 6.800 vmbo-studenten zijn 
bereikt. Met de nieuwe opleidingen bol (food) operator die ontwikkeld zijn tijdens de projectperiode hebben vmbo-
studenten de kans gekregen om door te leren voor (food)operator, terwijl zij anders voor andere technische 
opleidingen hadden gekozen. Dat heeft geresulteerd tot een instroom van 55 studenten niveau 2, 22 studenten 
niveau 3 en 40 studenten voor de niveau 4-opleiding. Er wordt blijvend ingezet op het structureel aanbieden van 
een oriëntatieprogramma op alle vmbo's en de mogelijkheid om op vmbo's met een techniekafdeling te verdiepen 
met het keuzevak.  

Bij pps FRIS (RIF15027) wordt gewerkt met samenwerkingsopdrachten vanuit het bedrijfsleven voor zowel vmbo- 
als mbo-studenten (bol 2, 3 en 4). In dit RIF-project wordt een onderwijsaanpak ontwikkeld en inmiddels toegepast 
om het praktijkleren geïntegreerd te laten plaatsvinden. Dus niet of theorie of praktijk, maar diverse mengvormen. 
Het zogeheten hybride leren, een term die vaker voorkomt bij RIF-projecten. Deze aanpak heet FRIS en staat voor 
Flexibel, Reductie, Innovatie en Systeemdenken. Studenten leren niet alleen nieuwe technische vaardigheden, maar 
maken op deze wijze ook kennis met projectmatig werken en rekening houden met de wensen van de klant. Deze 
aanpak vraagt ook een andere rol van de docent, waarbij studenten op maat worden begeleid in hybride 
leeromgevingen. Bij FRIS-bedrijfsopdrachten werken en leren leerlingen en studenten van verschillende niveaus 
samen. Een bedrijf dat technische apparatuur en meubilair produceert heeft bijvoorbeeld FRIS ingezet om een 
model te ontwikkelen voor een woning die volledig onafhankelijk van aardgas is. Een prototype is door hbo-
studenten ontwikkeld, voor de doorontwikkeling van het schaalmodel zijn drie mbo- studenten ingezet en voor de 
productiefase vier vmbo-studenten.  

 

Samenwerking mbo-hbo 

Ruim de helft van de rif-projecten (68 van de 120 projecten) heeft het hbo als partner opgenomen in de publiek-
private samenwerking. Ook in de samenwerking tussen mbo en hbo komen gezamenlijke bedrijfsopdrachten aan bod, 
die door studenten vanuit verschillende disciplines en vanuit verschillende opleidingsniveaus worden verricht. De 
bedrijfspartners van pps Creative Lab Brainport (RIF16008) hebben aangegeven belang te hebben bij deze mix in 
teamsamenstelling. Het creatief denken komt op deze manier beter tot stand. Knelpunt daarbij is wel de 
aanwezigheidsplicht bij het mbo. De hbo studenten hebben veel meer vrijheid bij het inrichten van hun leerproces. 
Mbo-ers kunnen niet altijd bij gezamenlijke afspraken zijn vanwege de aanwezigheidsplicht. Dat is soms moeilijk uit te 
leggen aan bedrijfspartners.  

Vanuit de arbeidsmarkt is er vraag naar steeds hoger opgeleid personeel. De Associate Degree-programma’s (AD) 
kunnen een antwoord zijn op deze vraag. Zestien RIF-projecten hebben aandacht voor AD-trajecten, vrijwel altijd 
gerelateerd aan, dan wel onderdeel van, een doorlopende leerlijn mbo-hbo. Met ingang van 2016 is de mogelijkheid 
gecreëerd om de kosten voor het ontwikkelen van een AD-programma als onderdeel van de pps op te voeren in de 
aanvraag. In de meeste projecten wordt de ontwikkeling van een AD voorafgegaan door een haalbaarheidsonderzoek 
of verkenning. De uitkomst kan ertoe leiden dat uiteindelijk besloten wordt om de activiteit niet door te zetten. Ook 
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zijn er projecten die de aansluiting op een reeds bestaande AD-programma’s voorbereiden, als onderdeel van de 
doorlopende leerlijn mbo-hbo, of er wordt samengewerkt met een reeds bestaande AD. Een overzicht van de AD-
programma’s binnen de RIF-projecten is in bijlage 2 (tabel 15) terug te vinden.  

 

Praktijkvoorbeelden 

Bij pps Eventum Bergen op Zoom (RIF16030) wordt met multilevel opdrachten gewerkt. Hier zit het leerbedrijf 
samen met het onderwijs in één gebouw. Het onderscheid tussen leren en werken wordt zodoende steeds kleiner, 
waarbij de docenten ook steeds meer uit de praktijk komen. Bij verschillende opdrachten werken hbo studenten 
journalistiek samen met mbo studenten audiovisueel.  

Naast het werken in multidisciplinaire teams vindt bij de pps Techport mbo (RIF14008) ook samenwerking tussen 
mbo en hbo plaats door het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmodules in de vorm van keuzedelen. En bij pps 
Twentse Zorgacademie (RIF17029) werken mbo en hbo studenten samen aan oplossingen voor actuele 
vraagstukken van de zorgpartners. Dat doen zij onder andere door betrokkenheid bij technologische 
doorontwikkelingen van technologieleveranciers. Bijvoorbeeld het testen van de robotrollator LEA bij de 
zorginstellingen. Verder wordt door taalgebruik in de ontwikkelde lesstof op elkaar af te stemmen en dezelfde 
terminologie te hanteren een verbinding gelegd tussen mbo en hbo. 

Bij pps Industriële Robotica (RIF17016) is een AD-traject in ontwikkeling. Een haalbaarheidstudie is afgerond. Er 
wordt een lesprogramma ontwikkeld voor een doorlopende leerlijn van vmbo-mbo-hbo. Voor de vmbo-studenten 
is al een kennismakingsmodule robotisering ontwikkeld met als doelstelling dat zij zich daarna gaan inschrijven 
voor het mbo keuzedeel industriële roboticaontwikkeling. Bij pps Sustainable Automotive Mobility College 
(RIF16006) is de ontwikkeling van het AD-traject afgerond en per 1 februari 2018 in het onderwijsprogramma 
aangeboden. Ook bij pps Greenport Horti Campus Westland (RIF16040) is de ontwikkelfase afgerond en het 
programma aangeboden. Het AD-traject is opgezet in samenwerking met Hogeschool InHolland en is geënt op 
Tuinbouwmanagement. De studenten van het AD-traject draaien mee met een gedeelte van het fulltime bachelor-
programma om na twee jaar een diploma te behalen, een zogenaamde praktische bachelor. Indien studenten later 
de behoefte hebben kunnen zij wederom de schoolbanken in om hun volledige bachelor op hbo-niveau te behalen. 
Het eerste jaar is gestart met elf studenten en het tweede jaar met zeventien studenten. Deze studenten volgen 
modules op Hogeschool InHolland, maar ook op Lentiz/MBO Westland. Een positief neveneffect is dat de fulltime 
bachelor studenten hoorden van de tuinbouw-managementlessen en deze op eigen initiatief tevens volgen op 
MBO Westland nu. Dat betekent dat binnen MBO Westland wekelijks 40 extra bachelor studenten zijn.  

 

3.3 Onderzoekend vermogen en practoraat  
Bij pps zoals in RIF-verband is het noodzakelijk om veel aandacht te besteden aan onderzoek en onderzoekend 
vermogen. Bij de vervolgregeling worden op dit vlak zwaardere eisen gesteld, in het bijzonder aan projecten die 
subsidie aanvragen voor opschaling. In het verlengde hiervan neemt sinds 2016 het instellen en functioneren van 
practoraten een speciale plaats in. In deze paragraaf beschrijven we de ontwikkelingen ten aanzien van onderzoekend 
vermogen en practoraten en illustreren dit met een aantal voorbeelden. 

In het beoordelingskader is de term onderzoekend vermogen nader gespecificeerd als: het stimuleren van 
onderzoekend vermogen en onderzoekende houding bij docenten, praktijkbegeleiders en/of studenten door (a) het 
beschikken over en werken vanuit een onderzoekende houding zelf, (b) (kleinschalig) praktijk(gericht) onderzoek doen 
en (c) inzichten uit beschikbaar onderzoek toepassen in de werkpraktijk. Onderzoekend vermogen moet in dit verband 
niet worden verward met onderzoek en evaluatie op het niveau van pps: (laten) uitvoeren van (onafhankelijk) 
effectonderzoek, systematische en bewuste evaluatie van en reflectie op de voortgang van het project en expliciet 
leren van en met elkaar. Dit aspect komt in paragraaf 4.4 aan de orde.  

Bij de expertbijeenkomst van 15 juni 2018 werd het thema onderzoekende vaardigheden nader verkend. Deelnemers 
associeerden een onderzoekende houding met nieuwsgierigheid (ontdekken, durven, doen), verwondering, (durven te) 
experimenteren, eerst vrij associëren en dan analyseren.  

Factoren die een onderzoekende houding mogelijk belemmeren zijn volgens de deelnemers aan de bijeenkomst: 
vooroordelen, uitgaan van vertrouwde didactiek en vertrouwd gedrag, niet accepteren dat je als docent iets niet weet 
(ervaren statusverlies ten opzichte van de student), een cultuur waarin collega’s elkaar niet durven aan te spreken 
(bijvoorbeeld op klassenmanagement of lesindeling) en gebrek aan tijd.  

Ook werden bevorderende factoren besproken. Samengevat gaat het dan om vier groepen factoren.  
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 Dynamiek in het team om zelf mogelijkheden te benutten en creëren (eigen regie nemen, lef tonen, buiten 
gebaande paden denken, ‘practice what you preach’). Voor deze dynamiek is de samenstelling van het team 
belangrijk; trekkers (zoals masterdocenten) zijn nodig.  

 Transformationeel leiderschap bevordert een duurzame onderzoeks- en leercultuur. Het is belangrijk om talenten 
(en belemmeringen) inzichtelijk te krijgen.  

 Het maken van de verbinding tussen onderwijs (of concreet het docententeam) met het bedrijvenveld. Mogelijke 
vormen zijn de hybride docent, adoptie van een student door een bedrijf, professionele leergemeenschappen, 
werkplaatsen, docentontwikkelteams, actieonderzoek, lesson study, docentstages, gastdocenten.  

 Tot slot kan er een aanzuigende werking uitgaan vanuit de studenten. Als voorbeeld wordt genoemd dat 
studenten een nieuwe manier van telen willen ontdekken en ontwikkelen. Ze hebben daarbij soms meer ambitie 
en belangstelling dan hun docenten.  

Een practoraat kan op al deze punten een stimulerende rol vervullen. Volgens de stichting practoraten zijn er medio 
februari 2019 34 practoraten actief. De opstart van een practoraat verloopt in nauwe samenwerking met de Stichting 
Ieder mbo een practoraat. In dertien gevallen is het practoraat direct gekoppeld aan een (of meerdere) RIF-project(en). 
In onderstaande tabel zijn deze practoraten weergegeven. Achtereenvolgens is de naam van het practoraat, het RIF-
project en de penvoerder van het RIF-project vermeld.  

 

 Naam practoraat Bijbehorend RIF-project ROC 

2016 Technologie in zorg en welzijn Extra Strong (RIF 16005) ROC Mondriaan 

Cybersecurity Partners in @ction for cybertalent (RIF 16009) ROC Mondriaan 

Smart technology skills Smartmakers education (RIF 16019) NOVA College 

Samen slim zorgen thuis Samen slim zorgen thuis (RIF 16023) Summa College 

Beroepsonderwijs in logistics 
valley 

Beroepsonderwijs in logistics valley (RIF 
16031) 

ROC Nijmegen 

Zorg & (sensor) technologie Practoraat zorg & (sensor) techn. (RIF 16039) ROC Drenthe 

2017 Hybride onderwijs Centrum voor toptechniek (RIF 17001) Scalda 

Hospitality lab House of hospitality ROC van Amsterdam 

Tech@doptie Tech@doptie (RIF17004) ROC Rijn IJssel 

Zorg en ondersteuning 
dichtbij 

Zorgthuis (RIF17011) ROC Noorderpoort 

Het nieuwe denken PPS Take 5 (RIF 17012)/creative industry 
(RIF14031) 

ROC van Amsterdam 

Cloud engineering Cloud engineering (RIF 17024) Albeda College 

Zorg en technologie Twentse zorgacademie (RIF 17029) ROC van Twente 

 

Deze groep practoraten vormt maar een klein deel van de circa dertig aanvragen in de periode 2016 – 2018 waarin is 
aangegeven dat de pps ‘iets’ met een practoraat wil doen. Sommige practoraten zijn in voorbereiding, er wordt een 
verkenning naar de wenselijkheid van een practoraat uitgevoerd of de pps ziet af van de inrichting van een practoraat.  
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De bestaande practoraten houden zich in het RIF-project met verschillende thema’s en activiteiten bezig. Het gaat dan 
voornamelijk om de volgende (typen) activiteiten: 

 uitvoeren praktijkgericht onderzoek (zie voorbeeld Cloud Engineering);  
 ontwerp van (al dan niet elektronisch) lesmateriaal (zie voorbeeld pss zorg & sensor); 
 aandrijven van innovatie, bijvoorbeeld met betrekking tot begeleiding en leren op afstand en games;  
 verbeteren van de onderzoekende houding van studenten, docenten en werknemers; 
 verduurzaming van pps-activiteiten. 

 

Praktijkvoorbeelden 

Binnen de pps Cloud Engineering (RIF17024) kunnen studenten in het practoraat aan de slag met vernieuwende 
onderzoeken op actuele thematiek binnen het bedrijfsleven. Onderzoeken waaruit blijkt dat deze thema’s van 
waardevolle betekenis zijn, worden direct geïmplementeerd in het onderwijs waarbij het curriculum ruimte krijgt 
voor nieuwe technieken en innovaties. Basisbeginselen worden in het algemene curriculum verweven, 
specialistische kennis wordt teruggebracht binnen een keuzedeel.  

Het Practoraat zorg bij pps Zorg & Sensor technologie (RIF16039) heeft bijgedragen aan het opnemen van de 
modules Zorg en Techniek in het curriculum van het onderwijs. In de praktische uitvoering hiervan wordt continu 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld naar de gewenste vraag vanuit de zorgsector. Het kennis- en houdingsniveau 
van de studenten op het gebied van het toepassen van (sensor)technologie in de zorg wordt verbeterd door ze te 
betrekken bij de opbouw van communities. Qua vaardigheden boeken de studenten vooral winst op het gebied van 
multidisciplinair samenwerken. 

 

Naast bovengenoemde activiteiten wordt het practoraat ook vaak genoemd bij de verbinding tussen mbo en hbo. 
Meerdere practoraten hebben vaste dan wel flexibele verbindingen met lectoraten. Het practoraat van 
zorgtechnologie (RIF16039) werkt bijvoorbeeld samen met de lectoraten en centre of expertise healthy ageing van de 
Hanzehogeschool. Bij pps centrum duurzame chemische technologie (RIF14009) is de inhoud geborgd door het instellen 
van een duo-lectoraat door ROC Drenthe College samen met Stenden Hogeschool.  

Een concept dat in het kader van onderzoekend vermogen interessant is en in toenemende mate bij RIF-projecten 
wordt toegepast betreft de zogenaamde fieldlabs. Dit zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen 
doelgericht oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk ontwikkelen, testen en implementeren alsmede een 
omgeving waarin mensen deze oplossing en leren toe te passen. Ook versterken ze de verbinding met onderzoek, 
onderwijs en beleid. Fieldlabs worden vooral bij RIF-projecten in de zorg en smart industry toegepast.  

In de tussen- en eindrapportages komt het thema onderzoekend vermogen regelmatig aan de orde, soms impliciet, 
soms expliciet. Het lijkt erop dat vooral in de sector zorg en welzijn veel aandacht is voor het onderzoekend vermogen 
van studenten en docenten. Pps Zorgthuis (RIF17011) ervaart meerwaarde van de samenwerking voor studenten in de 
zin dat zij in contact komen met het werkveld op een uitnodigende en onderzoekende wijze. De gastlessen die 
verzorgd worden door mensen uit de praktijk spreken de studenten erg aan. Pps Extra Strong (RIF16005) geeft in de 
tussenrapportage aan dat “… De onderzoeken en besprekingen van de resultaten hebben niet alleen geleid tot 
nieuwsgierigheid, maar ook tot een meer onderzoekende houding onder docenten. Alle locaties willen op kleine schaal 
aan de slag met praktijkgericht onderzoek. Onderzoeksvragen hebben betrekking op het meer kunnen uitdagen van 
studenten en klassenmanagement. Dit is een mooie, niet geplande opbrengst van Extra Strong. Docenten die bezig zijn 
met de masteropleiding leren en innoveren vervullen hierbij een inspirerende rol. Een ander voorbeeld hiervan is 
excellentie. Een deel van de studenten geeft aan zich onvoldoende uitgedaagd te voelen. Hoe kunnen docenten kleur 
geven aan talentontwikkeling en excellentie binnen zorg en welzijn? …” 

3.4 Leven lang ontwikkelen  
Leven lang ontwikkelen (LLO) is belangrijker dan ooit. Een school leidt allang niet meer op voor een specifiek 
takenpakket. Het gaat om een benodigde basiskennis en basisberoepshouding én de vaardigheid om continu te willen 
en kunnen leren. Om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en een daarmee samenhangende verandering van 
taakinhoud. De traditionele manier van opleiden en ontwikkelen in de vorm van cursussen en opleidingen past daar 
steeds minder bij. Vraag en aanbod moeten op een snellere en doeltreffendere manier gearticuleerd en op elkaar 
afgestemd worden. Nieuwe vormen van leren zoals gepersonaliseerd leren, e-learning passen daar meer bij. 

Met de kamerbrief van 27 september 2018 heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat het een doorbraak wil realiseren op 
het gebied van een LLO. Om te komen tot een cultuuromslag in LLO is een meerjarig actieprogramma ontwikkeld 
gericht op het stimuleren van eigen regie, ondersteuning van werkenden en werkgevers bij het verbeteren van LLO 
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(met specifieke aandacht voor mkb) en het flexibiliseren van het scholingsaanbod voor volwassenen. Aangegeven 
wordt dat er sprake is van een grote diversiteit aan publiek-private initiatieven en samenwerkingsverbanden die zich 
regionaal, sectoraal of lokaal richten op de ondersteuning van (niet) werkenden en werkgevers.  

In RIF2.0 (2019-2022) wordt specifiek aandacht geschonken aan het stimuleren van LLO, als een van de 
ontwikkelthema’s. Daarbij gaat het erom dat opleidingen zodanig worden ingericht en aangeboden dat het volgen van 
een opleiding voor volwassenen een haalbare en aantrekkelijke kaart wordt. Dat vergt maatwerk en flexibiliteit, 
waarbij gedacht kan worden aan meer hybride vormen van onderwijs, leren op de werkplek voor om- of bijscholing, 
mogelijkheden voor plaats- en tijdonafhankelijk leren en mogelijkheden voor het volgen van delen van opleidingen te 
creëren. Deze monitorrapportage richt zich op de lopende projecten uit de eerste RIF-regeling. Hoe staat het daar met 
de aandacht voor LLO? 

Leven Lang Ontwikkelen als verdienmodel 

Hoewel het bij deze RIF-projecten in eerste instantie om jongeren gaat zijn er toch ook een aantal pps-en die zich 
daarnaast ook op werkenden en werkzoekenden richt. Opvallend is dat dat niet altijd bij aanvang van het RIF-traject 
gebeurd, maar gaandeweg als men steeds meer bezig is met verduurzaming. LLO wordt dan gezien als onderdeel van 
het verdienmodel. Uit de tussenrapportages blijkt dat de eerste twee projectjaren de pps-en voornamelijk met de 
ontwikkeling en uitvoering van hun trajecten bezig zijn. Op enkele uitzonderingen na, wordt pas in het derde en vierde 
projectjaar aandacht geschonken aan de implementatie en verduurzamingsfase. In hoofdstuk 4 wordt LLO in relatie 
tot contractonderwijs nog verder uitgewerkt. Hieronder volgen twee praktijkvoorbeelden.  

 

Praktijkvoorbeelden 

Een voorbeeld van hoe LLO als verdienmodel wordt ingezet komt van pps Zuid-Holland Infra Park, kortweg ZIP 
(RIF15019). ZIP heeft gezorgd voor een herkenbare locatie voor de infra opleidingen in de regio, praktijk en theorie 
worden naast elkaar uitgevoerd in ZIP en de faciliteiten zijn op schooldagen beschikbaar voor alle leerlingen. Tevens 
maken bedrijven gebruik van de ZIP-locatie voor bijscholen en de mogelijkheid voor maatwerk. Niet alleen het 
aantal mbo-studenten is gegroeid, maar ook het aantal zij-instromers (van 10 in 2014 naar bijna 140 in 2017). Alle 
studenten volgen een individueel programma dat bijdraagt aan modern vakmanschap. Er wordt meer 
multidisciplinair opgeleid in antwoord op de toekomstige arbeidsmarktvraag in infra, waar medewerkers breder 
inzetbaar moeten zijn. In het laatste projectjaar wordt een plan van aanpak gemaakt voor het verduurzamen van 
ZIP aan de hand van drie pijlers; maatwerk, examencentrum en leven-lang-leren. De ontwikkelde keuzevakken 
worden geschikt gemaakt om in te zetten als maatwerkscholing voor werknemers, het examencentrum ZIP wordt 
ingezet voor nieuwe bedrijven en de ZIP-locatie als training -en vergaderlocatie voor bedrijven en het 
georganiseerde bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen en uitvoeren van een winterprogramma voor 
seizoensgebonden infrabedrijven. 

Een ander voorbeeld waar LLO als onderdeel van verduurzaming wordt ingezet komt van pps Centrum voor 
Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg, kortweg CIVIL (RIF15033). Het curriculum voor elektro- en 
installatietechniek is deels vertaald in certificeerbare eenheden waardoor maatwerk mogelijk en aantrekkelijk is 
voor individuele loopbaantrajecten. Dat geldt met name voor de opleidingen Servicemonteur Koude- & 
Klimaatsystemen en Technicus Service & Onderhoud werktuigkundige installaties. Door de focus te leggen op 
leven lang ontwikkelen (meer contractonderwijs, bijscholing en cursussen) en crossovers verwacht de pps een 
verdienmodel voor verduurzaming te ontwikkelen. Bovendien zorgt de modulaire opbouw van de opleidingen voor 
flexibiliteit waardoor veranderingen in de markt snel door het onderwijs kan worden gevolgd. Daarnaast zijn de 
mogelijkheden van EVC verkend, dat heeft geleid tot het ontwikkelen van een eigen EVC-product. Door de 
ontgroening heeft CIVIL in het derde uitvoeringsjaar stappen gezet om ook zij-instromers als doelgroep te 
bedienen. Van de 160 deelnemers aan voorlichtings-bijeenkomsten hebben ongeveer 20 een assessment in het 
CIVIL doorlopen om gebleken geschiktheid te bewijzen. 

 

Professionalisering van docenten en werkplekbegeleiders 

Ook als LLO niet als een aparte activiteit is opgenomen, kan het om indirecte effecten gaan vanuit de RIF-projecten, die 
van invloed zijn op LLO. Bedrijven én onderwijsorganisaties krijgen door de manier van samenwerken meer oog 
krijgen voor talentscouting en de noodzaak om meer voorzieningen te treffen om het leren in de eigen organisaties te 
verbeteren. Zeker bij sectoren waar de (technologische) ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen. Hoewel alle RIF-
projecten het professionaliseren van docenten als (directe of indirecte) activiteit binnen hun projectplan hebben 
opgenomen heeft dat echter bij slechts enkele pps-en tot uitgebreide professionaliseringstrajecten geleid in het kader 
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van LLO. Professionaliseringstrajecten bestaan meestal uit gastlessen, docentenstages, excursies, bedrijfsbezoek en 
specifieke (vak-)trainingen. 

 

Praktijkvoorbeeld 

Bij pps CIV Energie (RIF14005) worden techniekopleidingen beter aangesloten op de ontwikkelingen in de 
installatiesector ten gevolge van de energietransitie. Er is gedurende de projectlooptijd een Energietransitiehuis 
gebouwd waar alles samenkomt: waar onderwijs wordt gegeven, praktijkopdrachten worden uitgevoerd én 
trainingen voor personeel, zowel van onderwijs als van bedrijven, plaatsvindt. Doel van het Energietransitiehuis is 
dat zowel studenten, docenten als werknemers uit het bedrijfsleven kennis opdoen op het gebied van het 
verduurzamen van woningen: installeren, monteren en testen van nieuwe producten op het gebied van 
energietransitie. Het Energietransitiehuis beschikt daarom over diverse themapleinen en trainingssimulaties. Een 
van de problemen waar de pps tegen aan liep was de beschikbaarheid van docenten met ontwikkelcapaciteit. Er is 
externe onderwijskundige ingehuurd om een versnellingsslag te maken. Tegelijkertijd zijn de docenten diverse 
opleidingen en LD/LC trajecten gaan volgen, waarbij de studie expliciet werd gekoppeld aan het 
Energietransitiehuis. Professionaliseringstrajecten zijn gekoppeld aan opdrachten binnen de opleiding en benut als 
onderwijsproducten voor het Energietransitiehuis. Om meer eigenaarschap te creëren zijn docenten 
verantwoordelijk gemaakt: ieder plein heeft een docent als eigenaar. Voor alle trainingssimulaties is lesmateriaal 
ontwikkeld, voor zowel studenten als docenten. 

Pps CIV Techport MBO (RIF14018) is gericht op instroomvergroting van studenten in de maakindustrie. Hiervoor 
hebben docenten en werknemers uit diverse bedrijven samengewerkt aan een nieuw curriculum voor innovatieve 
technicus, die optimaal aansluit bij de vraag vanuit bedrijven. Er is een ontwikkelscan gemaakt waarmee de 
scholingsbehoefte onder docenten en werkplekbegeleiders is geïnventariseerd. Daar is een 
professionaliseringstraject uit voortgekomen waar vijftig docenten en begeleiders aan deelnemen, gericht zich op 
teamontwikkeling, pedagogisch didactisch handelen, coaching en supervisie én specifieke vakkennis (zoals 4 
CI/Dmodel). Daarnaast worden jaarlijks diverse gastlessen en excursie-programma’s georganiseerd. Via de open 
bedrijfsschool van Tata Academy worden trainingen en opleidingen verzorgd voor medewerkers van andere 
bedrijven, met een omvang van 261 deelnemers. Een grote mate van flexibilisering wordt geboden middels een 
open leercentrum met individuele begeleiding en een interactieve digitale leeromgeving voor de deelnemers. Het 
professionaliseringsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. 
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4. Verduurzamen 

4.1 Eerste beeld van verduurzaming  
In de vorige monitorrapportage werd aangegeven dat pps-en het complex vonden jaren vooruit te kijken ná de 
subsidieperiode, zowel als het om inhoudelijke als financiële voortzetting gaat. Daarbij gaat het zowel om 
duurzaamheid in de zin van voortbestaan van de pps na de subsidieperiode, als het voortzetten van de activiteiten 
(borging). In de aanvragen was duurzame voortzetting weinig concreet. Dat geldt ook voor de eerste jaren van de 
projecten. De manier waarop duurzaamheid wordt vormgegeven, lijkt op basis van de informatie uit de 
tussenrapportages ook in die periode nog weinig uitgedacht of uitgewerkt. Voor veel pps-en was het in de eerste helft 
van de projectperiode nog te vroeg om hierover echt uitgekristalliseerde ideeën te hebben.  

Voor deze monitorrapportage is specifiek gekeken naar de vijftien eindrapportages (peildatum: 1 februari 2019) van 
pps-en die hun subsidietraject hebben afgerond en nu zonder RIF-subsidie verder gaan. Ook in deze eindrapportages 
wordt de worsteling met verduurzaming zichtbaar: de teksten zijn in verhouding vaak kort en abstract. Enkele pps-en 
geven aan wel baat te hebben gehad bij de ondersteuning en workshops van het Platform Bèta Techniek over 
duurzaamheid. Een enkele pps is niet in staat gebleken om verduurzaming tijdens de subsidieperiode vorm te geven, 
maar de partners hebben wel afspraken gemaakt om de activiteiten in het kader van verduurzaming zelf te bekostigen; 
het definitieve werkplan is nog in ontwikkeling. 

Een paar pps-en vormen hierop een uitzondering en hebben duurzame voortzetting al vanaf de start actief opgepakt, 
vooral door bewust onderling in gesprek te gaan over de waarde van de pps. Dit blijkt ook uit de expertbijeenkomst 
van 15 juni 2018. Weten wat de opbrengsten zijn, de waarde en profijt van de samenwerking voor elk van de partners, 
en het expliciet maken daarvan is misschien wel de belangrijkste stap in het verduurzamingproces. Pas dan wordt de 
stap gemaakt naar verdienmodellen, door de (immateriële) waardes zo goed mogelijk te vertalen naar onderdelen van 
een verdienmodel. Maar ook deze pps geeft aan: financiering zonder subsidie is een hele opgave. 

 

Praktijkvoorbeeld 

Door bewust met de partners in gesprek te gaan, kan een pps uitzoeken welke toegevoegde waarde de partners 
voor elkaar hebben. Bij pps CIV Creatieve Industrie 2.0 (RIF14031) zijn de uitspraken gedaan in deze gesprekken 
opgetekend en gedeeld. Deze ‘storytelling’ helpt bij de voortzetting en het ‘vasthouden’ van de partners doordat 
duidelijk wordt waarvoor iedereen het doet. 

 

In tussenrapportages lieten de pps-en een gevarieerd beeld zien van de ideeën om duurzaamheid vorm te geven. Het 
beeld in de eindrapportages is minstens zo gevarieerd. Inbedding in het primaire onderwijsproces en/of in een 
bestaande organisatie wordt verder uitgewerkt in paragraaf 4.2. Daarnaast zijn verschillende scenario’s zichtbaar om 
de samenwerking voort te zetten: uitbreiden van de pps (groeimodel), juridische consolidatie van de samenwerking, 
samenwerking op een gezamenlijke locatie, leven lang leren als extra inkomstenbron en een practoraat. Een aantal 
praktijkvoorbeelden van deze scenario’s wordt behandeld in paragraaf 4.3. Weten wat de toegevoegde waarde van de 
pps is wordt alleen maar duidelijk door vanaf de start van het RIF-project een vinger aan de pols te houden. Het belang 
van monitoren van de stand van zaken en het regelmatig (her)ijken van doelstellingen en verwachtingen aan de hand 
van (zelf)evaluatie wordt behandeld in paragraaf 4.4. 

Uiteindelijk krijgen de verduurzamingsactiviteiten vaak een wat andere invulling dan voorzien bij de aanvraag. De pps-
en zijn alert op de kansen die ontwikkelingen in de sector, nieuw beleid en andere samenwerkingsverbanden bieden 
voor verduurzaming en spelen daar op in. Daardoor kan een verduurzamingsstrategie doelbewust veranderen. 

4.2 Inbedding van het project 
De meest voorkomende vorm van verduurzaming is het project daar inbedden waar het hoort te liggen 
(onderwijsinstelling, bedrijf of andere organisatie). In de expertbijeenkomst werd dit ook wel aangeduid als 
‘mainstreaming’. Daarmee krijgt het als vanzelf een voortzetting. In de tussenrapportages werd al duidelijk dat veel 
pps-en zorgen voor borging door onderwijsactiviteiten een vaste plek te geven in het curriculum, dus inbedding bij de 
onderwijsinstelling. De eindrapportages laten eenzelfde beeld zien. Inbedding in regulier onderwijs en daarmee 
reguliere bekostiging is (logischerwijze) het meest voorkomende en zekere (onderdeel van een) ‘verdienmodel’, in 
ieder geval als het gaat om de borging van de ontwikkelde onderwijsproducten en –programma’s. In alle 
eindrapportages wordt aangegeven dat hiervan sprake is.  
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Praktijkvoorbeeld 

De pps Zorgboulevard Roosendaal (RIF14011) heeft de activiteiten voortdurend geëvalueerd en bijgesteld en de 
ervaringen in de praktijk zijn meegenomen in het implementatieproces. Daardoor heeft een groot aantal 
vernieuwingen in het curriculum hun plaats gekregen en is de rol in de dagelijkse onderwijspraktijk van de diverse 
werkvelden in de sector significant toegenomen. 

4.3 Scenario’s voor voortzetting van de samenwerking in de pps 
Met de inbedding in het reguliere onderwijs is de ontwikkelde inhoud weliswaar geborgd, maar dat geldt niet als 
vanzelfsprekend voor de samenwerking tussen de partners in de pps. Reguliere bekostiging vanuit de opleidingen is 
dan ook vrijwel nooit de enige vorm van verduurzaming. De eindrapportages laten verschillende scenario’s zien, die 
vrijwel altijd bestaan uit een combinatie van inbedding in het reguliere onderwijs met een of enkele andere vormen. De 
meest voorkomende worden hieronder beschreven. In veel gevallen zijn er voldoende mogelijkheden gecreëerd om de 
pps te laten voortbestaan, hoewel dat niet altijd in dezelfde vorm is. Met minder, meer en soms andere partners. In een 
aantal gevallen ‘fuseert’ de pps met een ander al bestaand samenwerkingsverband of -organisatie.  

Niet duidelijk is hoe de financiële dekking van de voorzetting van de pps-en er precies uitziet, en in hoeverre dat 
overeenkomt met de verwachtingen in de exploitatiebegrotingen bij de aanvraag. Deze specifieke financiële 
onderbouwing, bijvoorbeeld in de vorm van een (nieuwe) exploitatiebegroting, komt in de eindrapportages niet tot 
uiting - er wordt ook niet naar gevraagd. Een aantal keer is vermeld dat de pps zonder (RIF) subsidie niet zelfstandig 
kan voortbestaan; in die gevallen blijft er wel afhankelijkheid van subsidie. Door bijvoorbeeld te participeren in een 
nieuwe RIF-aanvraag is continuering voor deze pps-en wel realiseerbaar. In sommige gevallen is er niet zozeer sprake 
van financiële afhankelijkheid van subsidie(s), maar helpen andere stimuleringsgelden de pps nog een stapje verder. 

Verbreden en/of verdiepen 

Naast pps-en die erin geslaagd zijn om de partners van de pps voor langere tijd aan zich te binden, bijvoorbeeld met 
meerjarige (samenwerking), zijn er pps-en die uitbreiden met partners, doelgroepen en/of opleidingen, of nieuwe 
thema’s en didactiek aanboren. Deze pps-en hebben in hun verduurzamingsstrategie stappen gezet richting een 
verbreding (toename in het bereik van het project, bijvoorbeeld aantal docenten, studenten en arbeidsorganisaties 
en/of het aantal opleidingen) of verdieping (innovatie en doorontwikkeling, bijvoorbeeld nieuwe onderwijsconcepten, 
leermethoden en/of innovatie in de beroepspraktijk). De meeste pps-en die verbredings- of verdiepingsstappen 
hebben gezet, bevinden zich echter nog midden in hun (verkennende) verduurzamingsproces en hebben nog geen 
concrete plannen voor een opschalingssubsidie. Een viertal pps-en heeft wel uitgewerkte plannen voor de toekomst; 
daarvan maakt een aanvraag voor een opschalingssubsidie deel uit. 

Verbreden met meer opleidingen, meer studenten en/of doelgroepen 

In een aantal gevallen worden de producten breder ingebed dan alleen in de opleiding waarvoor oorspronkelijk werd 
ontwikkeld, of worden ze verbreed naar andere studenten en andere doelgroepen. 

Praktijkvoorbeelden 

De pps Opleiding System Integrator van het Summa College (RIF14014) heeft een dermate grote impact op de 
overige opleidingen die door Summa Engineering aangeboden worden, dat de resultaten van het project 
(projectonderwijs, duurzaamheid, nauwe samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen, veranderende rol van 
docenten etc.) ook in deze opleidingen worden meegenomen. Het door deze pps ontwikkelde keuzedeel 
Duurzaamheid wordt nu in meerdere opleidingen aangeboden en uitgevoerd. 

Het Praktijk Opleiding Centrum (POC) van de pps Verbrandingsmotoren (RIF14035) is inmiddels niet alleen de 
uitvoeringslocatie (en examenlocatie) van het initieel mbo-onderwijs in de motorvoertuigentechniek, maar ook 
voor het vmbo en hbo. Dit wordt verder verbreed naar werknemers en zij-instromers. 
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Verbreden met meer partners 

Een aantal projecten heeft actief ingezet op een groeimodel door het uitbreiden van de pps met nieuwe 
samenwerkingspartners uit de regio of wil dit doen na afronding van het subsidietraject. Dit moet ervoor zorgen dat de 
samenwerking verstevigt en minder kwetsbaar is en op termijn eventuele financiering over meer partners kan worden 
verspreid. Soms vallen er ook partners uit. De pps gaat dan bewust alleen door met de partners die echt 
gecommitteerd zijn. Een aantal pps-en heeft voor het voortbestaan de handen ineengeslagen met aanpalende 
programma’s, bestaande samenwerkingsverbanden of andere projecten. 

 

Praktijkvoorbeeld 

De Community van pps House of Logistics (RIF14028) gaat door met behulp van bedrijven die verbonden willen 
blijven en in kind bijdragen aan het opleiden van de vakmensen van de toekomst. Ambitie voor de toekomst is het 
verder uitbouwen van de learning community logistiek. Dat gaat zeker lukken, aldus de pps, want in de Metropool 
Regio Amsterdam blijft de logistiek "booming business" en er is veel vraag naar goed opgeleid personeel.  

Verdiepen 

Sommige pps-en richten zich in hun voortbestaan op nieuwe thema’s, nieuwe producten of nieuwe 
(onderwijs)processen.  

 

Praktijkvoorbeeld 

De pps Coöperatie CIV TechWise Twente u.a. (RIF14036) heeft het programma Scale-up TechWise opgezet. 
Hiermee wil de pps verdiepen door techniekstudenten op termijn een deel van de opleiding te laten volgen met 
ervaringsgericht onderwijs in een hybride leeromgeving. Deze talentontwikkeling ‘on-site’ vindt plaats op alle 
niveaus van het technisch mbo-onderwijs. Naast investeringen in hybride leeromgevingen en bijpassende 
innovatieve onderwijsmodules is het in de visie van de pps ook noodzakelijk docenten en praktijkopleiders nog 
beter te equiperen voor het opleiden van de vakman van de toekomst. Dat gebeurt in Scale-up TechWise onder 
andere door in de praktijkomgeving meer projectmatig en in flexibele modules les te gaan geven. Meer directe 
uitwisseling van kennis en kunde tussen opleiders en werkgevers maakt het inpassen van innovaties in het 
onderwijs structureel mogelijk. 

Leven lang ontwikkelen en contractonderwijs 

Veel van de afgeronde projecten verwachtten bij de aanvraag ook inkomsten te genereren uit LLO-activiteiten. In veel 
gevallen lukt dat uiteindelijk ook, hoewel niet altijd in de verwachte mate, en soms blijkt het gewoon niet realiseerbaar. 
Ontwikkelingen in de sectoren zelf kunnen soms een flinke boost geven aan de contractactiviteiten. Meer informatie 
over en praktijkvoorbeelden van leven lang ontwikkelen zijn te vinden in paragraaf 3.2. 

Juridische rechtsvorm 

Waar een deel van de pps-en kiest voor samenwerking in netwerken, kiest een aantal pps-en bewust voor een 
juridische rechtsvorm. Deze pps-en geven aan dat de samenwerking hierdoor minder vrijblijvend is, omdat de 
participatie is vastgelegd en daardoor de kans op toekomstvastheid groter is.  

Fysieke locatie 

Voor sommige pps-en helpt het hebben van een fysieke plek waar de samenwerking plaats vindt helpt bij de 
voortzetting, vooral als het echt een eigen locatie van de pps is waar de samenwerking plaatsvindt (dus niet per se bij 
de mbo-instelling zelf). De partners voelen daardoor meer eigenaarschap, en verantwoordelijkheid om de 
(samenwerking op de) locatie in stand te houden. Het leidt ook tot ander gedrag, bijvoorbeeld bij de docenten. Maar 
een locatie is niet voorwaardelijk voor verduurzaming, blijkt uit de eindrapportages. Een locatie kan de samenwerking 
ook duurder maken en daardoor lastiger te continueren zonder extra geldstromen. Soms is de bekostiging van de 
basiskosten van een dergelijke locatie juist het lastigste punt in de verduurzaming. In een enkel geval verschuiven de 
onderwijsactiviteiten van de traditionele onderwijslocatie naar locaties van partners (bedrijven) in de regio, hoewel niet 
duidelijk is of dit naast een onderwijskundige drijfveer ook financiële overwegingen heeft. 
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Praktijkvoorbeeld 

Voor pps CIV Energie (RIF14005) werkt de locatie Duurzaamheidfabriek als ‘system integrator’ van alle 
energietechnologieën en zorgt voor inbedding van het project in het onderwijs. Dit is nu beter zichtbaar, met een 
geïntegreerde aanpak in onderwijsvernieuwing rondom energietransitie dat leidt tot een inspirerende, innovatieve 
en actuele leeromgeving in de vorm van themapleinen in de Duurzaamheidsfabriek, waar verschillende disciplines 
en opleidingen samenkomen. Hierdoor is een continue vernieuwing van het onderwijs in samenspraak met het 
bedrijfsleven duurzaam ingebed in de Duurzaamheidsfabriek, met extra huurinkomsten voor de 
Duurzaamheidsfabriek. 

Practoraat 

Twee pps-en benoemen een practoraat als onderdeel van hun verduurzamingsstrategie, bijvoorbeeld omdat het helpt 
om de inhoud te borgen of het regionaal op de agenda zetten van de noodzaak tot vernieuwing van het beroep en de 
opleiding. Zie voor meer informatie over practoraten binnen de RIF-projecten paragraaf 3.3. 

4.4 Onderzoek en evaluatie  
Het meten van effecten van het project en samenwerking is om meerdere redenen noodzakelijk. Dit kan immers 
waardevolle input vormen voor het verkenningsproces van de pps ten aanzien van de verduurzaming. Bij langdurende 
projecten met meerdere (type) organisaties, complexe context en onzekerheid, en meerdere doelgroepen zou degelijk 
effectonderzoek standaard op de agenda van een RIF-project moeten staan. Des te meer omdat er ook sprake is van 
publieke financiering. Naast het stimuleren van een onderzoekende houding (zie paragraaf 3.3) wordt van pps-en in 
RIF 2.0 (bij het criterium uitvoerbaarheid en haalbaarheid) daarom ook verwacht dat aandacht wordt besteed aan 
evaluatie en bijsturing. Dit moet blijken uit: 

 een heldere beschrijving over hoe (methoden en instrumenten) en door wie (inzet externe en/ of interne 
deskundigen) de voortgang (realisatie beoogde doelen en effecten) wordt 

 gemonitord en bijgestuurd; 
 een heldere beschrijving van de wijze waarop actuele en bruikbare (voortgangs-)gegevens worden verzameld, 

geanalyseerd en gebruikt voor (tussentijdse) bijsturing; 
 evaluatie en bijsturingsmomenten zijn als onderdeel opgenomen in de activiteitenplanning. 

Het monitoren van de voortgang van processen en activiteiten is bij de meeste projecten wel op orde. Dat is de 
verantwoordelijkheid van de projectleider, die daarbij gebruikt maakt van beschikbare registratiesystemen. De 
voortgang wordt doorgaans periodiek besproken in de stuurgroep.  

Ten aanzien van onderzoek en evaluatie is er zeker nog ruimte voor verbetering. Er zijn grote verschillen tussen de pps-
en merkbaar. In de meeste gevallen krijgt onderzoek en evaluatie in de tussen- en eindrapportages weinig aandacht. 
Het blijft dan bij algemene opmerkingen in de trant van: “we bewaken de voortgang, verzamelen informatie en 
bespreken dit periodiek in de stuurgroep”. Niet duidelijk is welke gegevens dan zijn verzameld, of ook is nagegaan of 
beoogde effecten zijn gerealiseerd, wie dit heeft gedaan, volgens welke methode(n), of (onafhankelijke) experts zijn 
ingeschakeld en welke doelgroepen bij het onderzoek zijn betrokken. Soms is onderzoek in de aanvraag wel 
aangekondigd, maar wordt hier in de rapportages niet naar verwezen.  

Bij een minderheid van de projecten krijgt effectonderzoek wel prioriteit en wordt hierover gerapporteerd; de 
belangrijkste uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld en soms wordt de gehele onderzoeksrapportage 
bijgevoegd. Deze rapportages bieden een goed en interessant inzicht in het verloop van het project en het effect op 
studenten en andere stakeholders. De uitvoering van het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke 
onderzoeker, aangesloten lectoraat en/of georganiseerd vanuit een interne afdeling kwaliteitszorg. In het geval een 
practoraat actief is, wordt deze meestal ook betrokken bij uitvoering van evaluatieonderzoek. Ook zijn er pps-en die 
een externe onderzoeker inschakelen voor het doen van onderzoek. Behalve evaluatieonderzoek op het niveau van de 
pps als geheel worden ook deelonderzoeken uitgevoerd naar specifieke onderwerpen. 
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 Praktijkvoorbeelden 

Bij de pps Centrum voor Innovatief Vakmanschap Healthy Ageing Friesland (RIF16025) moeten de 
praktijkonderzoeken van de lectoren aantonen wat de effecten van de innovaties in de beroepspraktijk zijn, en wat 
het leerrendement van het werken in labs en werkplaatsen zijn. Binnen de pps Masterplan MEI Zuid-Holland 
(RIF14001) wordt elk schooljaar effectonderzoek uitgevoerd door de afdelingen kwaliteitsonderzoek van de roc’s. 
De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het bijstellen van werkwijzen en producten en voor het 
aanscherpen of wijzigen van de aanpak. Een voorbeeld van betrokkenheid van een practoraat is te vinden bij pps 
Samen Slim Logistiek Vooruit (RIF18037). Het practoraat distilleert vraagstukken uit het bedrijfsleven en maakt via 
onderzoek de verbinding met het onderwijs. Jaarlijks wordt een inhoudelijk onderzoek gedaan op basis van 
ervaringen van docenten, studenten en bedrijven. 
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Bijlage 

1. Informatie over de regeling 2014 – 2018 (RIF1.0) 

Regeling plus tussentijdse wijzigingen 

Op 23 april 2014 werd de regeling Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF1.0) gepubliceerd in de Staatscourant. Doel 
van de regeling is de aansluiting van het onderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren door het 
stimuleren van pps. Voor mbo-instellingen is het niet altijd goed mogelijk de ontwikkelingen in het bedrijfsleven bij te 
houden. Dit geldt zeker voor opleidingen die vragen om kapitaalintensieve investeringen en voorbereiden op 
beroepen met een hoog innovatief karakter. Voor een optimale aansluiting op de arbeidsmarkt is het echter van groot 
belang dat studenten voldoende kennis nemen van moderne apparatuur en technieken, en het onderwijspersoneel op 
de hoogte is van de laatste stand van zaken. De regeling stimuleert een aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs dat 
ruimte biedt aan regionale verschillen en een veranderende arbeidsmarkt. Daarnaast richt de regeling zich op 
herstructurering en profilering van het opleidingsaanbod in de regio, zodat kwaliteit en interne doelmatigheid worden 
verbeterd. 

Op 25 november 2015 werd een gewijzigde regeling Regionaal Investeringsfonds mbo gepubliceerd. Deze wijzigingen 
zijn ingegaan vanaf de derde indieningsronde (januari 2016) en voortgekomen uit de lessen getrokken uit de 
ervaringen die zijn opgedaan in de eerste en tweede ronde. De belangrijkste wijzigingen waren: 

 uitbreiding van de jaarlijkse aanvraagronde van één naar twee aanvraagronden per jaar; 
 het ontwikkelen van een practoraat en een AD-programma (met verplichte deelname van een ho-instelling) 

kunnen deel uitmaken van een aanvraag; 
 om het ontwikkelingsgericht karakter van de projecten te vergroten is een gedetailleerde beschrijving van de 

activiteiten alleen nodig ten aanzien van het eerste uitvoeringsjaar; 
 om de positie van de onderwijspartijen ten opzichte van de bedrijven te versterken kunnen onderwijsinstellingen 

bijdragen aan de cofinanciering; 
 de procedure voor aanvragen voor het onderdeel ‘doelmatiger organiseren’ van het opleidingsaanbod werd 

versoepeld: de aanvraag hoeft niet meer gelijktijdig met een aanvraag voor een pps te worden ingediend en mag 
ook bij een latere ronde worden ingediend; 

 het maximale subsidiebedrag voor doelmatiger organiseren werd vergroot van 200 duizend naar 500 duizend 
euro; 

 ook in het beoordelingsproces werd een wijziging aangebracht; als één criterium onvoldoende scoort, kan de 
beoordelingscommissie de minister adviseren om de aanvrager binnen de desbetreffende aanvraagperiode de 
mogelijkheid te bieden om de aanvraag op dit onderdeel aan te passen. 

Een aanvraag voor doelmatig organiseren kon sinds 2016 separaat van het vormgeven van de pps worden 
aangevraagd. Voorwaarde is wel dat in een eerdere fase de aanvraag voor publiek-private samenwerking is gedaan. 
Aanvragers dienen hun voorstel in met daarbij een regionaal visiedocument, een plan van aanpak, een 
meerjarenbegroting en een samenwerkingsovereenkomst. Indien ook een aanvraag voor doelmatiger organiseren 
wordt gedaan, wordt aanvullend een plan van aanpak, een meerjarenbegroting en een samenwerkingsovereenkomst 
voor dit specifieke onderdeel ingediend. Het is niet mogelijk om zonder een aanvraag voor een pps, een subsidie aan te 
vragen voor doelmatiger organiseren. 

Met ingang van 1 januari 2018 heeft een volgende wijziging plaatsgevonden (publicatie Staatscourant 27 oktober 
2017). De wijziging betreft de verlenging van de regeling met één jaar. In 2018 wordt nogmaals vijfentwintig miljoen 
euro beschikbaar gesteld voor het investeringsfonds. Met de gewijzigde regeling is het eveneens mogelijk om in 
bijzondere gevallen de subsidieperiode van lopende projecten met één jaar te verlengen en kunnen 
onderwijsinstellingen van projecten, goedgekeurd in 2014 en 2015, bijdragen in de cofinanciering (in geld). 
Voorwaarde is wel dat dit ten hoogste één derde deel bedraagt van de totale projectkosten. 

Beoordelingscommissie 

Voor het beoordelen van de aanvragen is een onafhankelijke beoordelingscommissie ingesteld. Daarbij is rekening 
gehouden met een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. De 
werkwijze is als volgt: 

 DUS-I bereidt ten behoeve van de beoordelingscommissie het beoordelingstraject voor;  
 vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband krijgen de mogelijkheid om hun aanvraag middels een 

presentatie van tien minuten toe te lichten bij de beoordelingscommissie.  
 daarna volgt een gesprek met de commissieleden waarbij alle vijf criteria aan bod komen.  
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 de beoordelingscommissie geeft per criterium een score, dat uiteindelijk leidt tot een positief of negatief advies 
aan de minister van OCW. De minister besluit uiteindelijk over het wel/ niet toekennen van de subsidie. Waar 
mogelijk zijn de oordelen aangevuld met aandachtspunten, die zijn meegenomen in de beschikking. 

In februari 2017 werd het tweede verslag van bevindingen (over 2016) van de beoordelingscommissie opgeleverd. De 
commissie vond de ingediende aanvragen in 2016, evenals in 2015, wisselend van kwaliteit. De commissie 
constateerde dat over het algemeen meer aandacht is besteed aan onderzoek en het plan van aanpak. Veel projecten 
bleken op de hoogte te zijn van andere aanvragen en daar contact mee te hebben, hetgeen positief is voor de 
doelmatigheid van inspanningen en bestedingen. Volgens de commissie was betrokkenheid van docenten nog voor 
verbetering vatbaar. Tevens waren de begrotingen nog steeds een punt van aandacht (hoogste score is een 6). Het 
kwam regelmatig voor dat er geen duidelijke koppeling tussen activiteiten en de begroting was. Het opstellen van de 
begroting lijkt vaak pas op een (te) laat moment plaats te vinden. Cofinanciering door de roc’s (alleen in geld en 
additioneel) bleek lastig te doorgronden voor aanvragers en was voor de commissie ook lastig te beoordelen. 

Ook in het derde verslag van bevindingen (over 2018) is de commissie kritisch over de kwaliteit van de aanvragen. Er 
waren nogal wat aanvragen die meer het karakter hadden van een projectidee dan van een voldragen plan. Hoewel het 
enthousiasme tijdens de presentaties duidelijk naar voren kwam bleken de aanvragen zelf te bestaan uit knip- en 
plakwerk, waardoor het mechanisch overkomt. De commissie heeft tijdens de presentaties regelmatig moeten 
doorvragen om de focus op het mbo te kunnen vaststellen. De gemeenten blijken steeds meer actief betrokken binnen 
de RIF-projecten en draaien mee vanuit jeugdmiddelen. 

Tijdens de aanvraagronde 2018 heeft ook een discussie rond macrodoelmatigheid gespeeld waarvoor de commissie 
Leijnse is geraadpleegd. Ook in de aanvraagronden 2018 valt de inzet van externe subsidieadvies bureaus op. Scholen 
zouden een ontwikkeling moeten doormaken waardoor externe bureaus veel minder nodig zijn om een aanvraag te 
schrijven. De commissie is unaniem in haar overtuiging dat bij de presentaties geen adviseurs aanwezig moeten zijn. 
De commissie concludeert dat de financiële onderbouwing nog steeds te wensen over laat. Ook de financiering door 
de onderwijsinstelling is een aandachtspunt, sommige roc’s brengen disproportioneel veel geld in. De vraag doet zich 
dan voor of er sprake is van reguliere of additionele kosten. Met de vervolgregeling (RIF2.0) is dit aandachtspunt 
ondervangen door een maximum te stellen aan de inbreng door de penvoerder (10% in cash). 

  



27 

 

Beoordelingskader RIF1.0 

Verbetering 
aansluiting 
onderwijs-
arbeidsmarkt 

 

Publiek private samenwerking 

Regiovisie met een gedegen arbeidsmarktanalyse met kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens. Daaraan gerelateerd de doelstellingen van de pps en doelmatig aanbod van 
beroepsopleidingen tussen onderwijsinstellingen. 

Doelmatiger organiseren 

Plan van aanpak met gekozen maatregel om opleidingsaanbod in de regio doelmatiger te 
organiseren met optimale afweging tussen arbeidsmarktrelevantie en maximale 
toegankelijkheid. Het plan van aanpak heeft een duidelijke relatie met de regiovisie van 
de publiek private samenwerking. 

Samenwerking en 
draagvlak 

 

Publiek-private samenwerking 

Vorm en omvang van de samenwerking, mate van gelijkwaardigheid tussen de partners 
qua inbreng en rol. 

Doelmatiger organiseren 

Er heeft afstemming plaatsgevonden met andere mbo-instellingen en andere 
stakeholders zoals vmbo, hbo en andere arbeidsorganisaties. Er is rekening gehouden 
met toekomstige mutaties in het opleidingenportfolio van andere mbo-instellingen in de 
regio en deelnemersomvang bij vergelijkbare opleidingen in de regio. 

Uitvoerbaarheid en 
haalbaarheid 

Publiek-private samenwerking en doelmatiger organiseren 

Inrichting van de projectorganisatie, activiteitenplanning, risico’s en beheersmaatregelen, 
kwaliteitsbewaking en bijsturing. 

Duurzaamheid 

 

Publiek-private samenwerking 

Samenwerkingsafspraken na afloop van de subsidieperiode, zowel organisatorisch, 
inhoudelijk als financieel. 

Financiering 

 

Publiek-private samenwerking en doelmatiger organiseren 

Een begroting die inzichtelijk, realistisch en evenwichtig is, gerelateerd aan de 
projectactiviteiten. De mate van cofinanciering. 

Efficiëntie Doelmatiger organiseren 

Uit het plan van aanpak en de begroting blijkt dat de middelen zo economisch mogelijk 
worden ingezet om doelmatiger organiseren op een efficiënte manier te bereiken en 
overhead zo beperkt mogelijk is gehouden. 
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2. Tabellenboek 

Informatie aanvragen naar rondes, regioverdeling, domeinen en sectoren 

 

Tabel 1: aantal aanvragen per aanvraagronde  

 januari juli totaal 
2014   34 
2015   53 
2016  25 23 48 
2017 21 13 34 
2018 19 24 43 
totaal 65 60 212 

 

 

Tabel 2: aantal goedgekeurde projecten per aanvraagronde naar regio  

 2014 2015 2016 2017 2018 totaal perc 
Noord 2 3 5 4 4 18 15 % 
Noordwest 6 2 6 4 3 21 18 % 
Oost  2 7 6 8 1 24 20 % 
Zuidwest 5 7 9 3 5 29 24 % 
Zuidoost 3 8 5 4 3 23 19 % 
Nederland 0 2 2 1 0 5 4 % 
totaal 18 29 33 24 16 120 100 % 

 

 

Tabel 3: percentage onvoldoendes per beoordelingscriterium   

 2014 2015 2016 2017 2018 totaal 
Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 21 % 8 % 8 % 9 %  20 % 12 % 
Samenwerking en draagvlak 18 % 13 % 4 % 6 % 7 % 10 % 
Uitvoerbaarheid en haalbaarheid 36 % 36 % 31 % 24 % 37 % 33 % 
Verduurzaming 46 % 28 % 17 % 24 % 32 % 28 %  
Financiën  39 % 38 % 35 % 29 % 51 % 39 % 
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Tabel 4: aantal aanvragen naar domein per jaar 

 2014 2015 2016 2017 2018 totaal 
Techniek en procesindustrie 14 22 18 15 19 8 
Zorg en welzijn 5 11 17 15 10 58 
Bouw en infra  4 17 9 11 7 48 
ICT 2 9 11 8 8 38 
Transport, scheepvaart, log. 6 8 8 7 7 36 
Voedsel, natuur en leefomg. 5 6 9 4 8 32 
Afbouw, hout en onderhoud 1 8 7 9 3 28 
Mobiliteit en voertuigen 2 5 7 6 6 26 
Media en vormgeving 3 8 4 4 2 21 
Handel en ondernemerschap 0 7 6 4 3 20 
Horeca en bakkerij 0 5 3 4 7 19 
Groen 1 3 3 3 7 17 
Ambacht, laboratorium, gez. 4 5 2 1 3 15 
Toerisme en recreatie 0 4 2 2 6 14 
Economie en administratie 2 4 1 4 3 14 
Veiligheid en sport 1 4 0 3 4 12 
Uiterlijke verzorging 1 1 0 1 0 3 

 
 
Tabel 5: percentage aantal betrokken domeinen per aanvraag per jaar  

 2014 2015 2016 2017 2018 Totaal 
één domein 77 % 57 % 48 % 41 % 56 % 55 % 
twee domeinen 9 % 21 % 19 % 18 %  12 % 16 % 
drie domeinen  9 % 6 % 10 % 18 % 12 % 10 % 
meer dan drie domeinen 6 % 17 % 23 % 24 % 20 % 19 % 

 
 
Tabel 6: focus van aanvragen met één domein  

 2014 2015 2016 2017 2018 totaal 
Techniek en procesindustrie 10 3 4 2 6 25 
Zorg en welzijn 3 1 4 5 5 18 
Transport, scheepvaart en logistiek 4 3 2 0 2 11 
Voedsel, natuur en leefomgeving 3 2 2 1 0 8 
Bouw en infra 2 3 1 0 1 7 
ICT 1 1 1 1 2 6 
Afbouw, hout en onderhoud 0 0 2 1 0 3 
Media en vormgeving 1 2 0 0 0 3 
Mobiliteit en voertuigen  1 0 1 0 1 3 
Groen 0 0 0 0 2 2 
Veiligheid en sport 1 0 0 0 1 2 
Horeca en bakkerij 0 1 0 0 0 1 
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Tabel 7: succesrate per aanvraagronde  

 2014 2015 2016 
(1) 

2016 
(2) 

2017 
(1) 

2017 
(2) 

2018 
(1) 

2018 
(2) 

totaal 

Goedgekeurde eerste 
aanvragen 

53 % 53 % 50 % 59 % 54 % 60 % 33 % 16 % 48 % 

Goedgekeurde 
heraanvragen 

n.v.t 67 % 91 % 100 % 100 % 100 % 75 % 100 % 91 % 

Goedgekeurde 
aanvragen 

53 % 55 % 68 % 70 % 71 % 69 % 42 % 33 % 57 % 

 

 

Tabel 8: top vijf van mbo-instellingen met de meeste aanvragen (2014-2018) 

 

mbo-instelling 

# aanvragen als 
penvoerder 

Percentage 
goedgekeurd 

# als partner totaal aantal 
aanvragen 

ROC van Amsterdam 15 60% 4 19 
Da Vinci College 9 33% 5 14 
Summa College 8 50% 5 13 
ROC van Twente 7 71% 5 12 
Gilde Opleidingen 8 63% 0 8 
Aventus 7 29% 1 8 

 

 

Tabel 9: aantal aanvragen per type organisatie  

 2014 2015 2016 2017 2018 totaal 
Roc’s 28 45 37 31 35 176 
Aoc’s 3 4 7 1 5 20 
Vakinstellingen 3 4 4 2 3 16 
Totaal 34 53 48 34 43 212 

 

 

Tabel 10: percentage aantal partners (exclusief penvoerder) in de periode 2014-2018  

 2014 2015 2016 2017  2018 totaal 
1 partner 3 % 6 % 0 % 0 % 0 % 2 % 
2 – 10 partners 35 % 40 % 25 % 32 % 19 %  30 % 
10 tot 25 partners 47 % 34 % 63 % 24 % 54 % 45 % 
25 partners of meer 15 % 21 % 13 % 44 % 28 % 23 % 
Gem. aantal partners 15,5 15,3 17,4 22,6 21,3 18,2 

 

 

Tabel 11: percentage betrokkenheid naar sector  

 2014 2015 2016 2017 2018 
mbo (afgezien van penvoerder)  38 % 36 % 40 % 39 % 44 % 
Vo 29 % 15 % 42 % 58 % 31 % 
Ho 44 % 32 % 65 % 76 % 75 % 
Gemeente(n) 35 % 28 % 56 % 61 %  69 % 
Provincie(s) 21 % 13 % 15 %  39 % 50 % 
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Tabel 12: percentage betrokkenheid naar (combinatie) onderwijssector  

 2014 2015 2016 2017 2018 
Alleen mbo 18 % 64 % 25 % 12 % 25 % 
Combinatie vmbo–mbo 24 % 4 % 10 % 12 % 0 % 
Combinatie mbo-hbo 12 % 21 % 33 % 30 % 44 % 
Combinatie vmbo-mbo-hbo 47 % 11 % 31 % 45 % 31 % 

 

 

Tabel 13: omvang toegekende subsidie 

 Totaal toegekend Gemiddelde per project 
2014 14,3 miljoen euro 794 duizend euro 
2015 24,0 miljoen euro 828 duizend euro 
2016 (2 ronden) 27,2 miljoen euro 824 duizend euro 
2017 (2 ronden) 24,8 miljoen euro 1,03 miljoen euro 
2018 (2 ronden) 11,6 miljoen euro 1,24 miljoen euro 
Totaal 107,6 miljoen euro 904 duizend euro 

 

 

Tabel 14: omvang toegekende subsidiebedragen naar categorie  

Categorie  2014 2015 2016 2017 2018 
€ 200.000 – € 500.000 28 % 27 % 30 % 13 % 0 % 
€ 500.000 – € 1.000.000 50 % 56 % 36 % 40 % 23 % 
€ 1.000.000 – € 1.500.000 17 % 17 % 27 % 20 % 46 % 
€ 1.500.000 tot € 2.000.000 5 % 10 % 6 % 27 % 31 % 

 

 

Tabel 15: totale projectkosten in miljoenen euro’s 

 2014 2015 2016 2017  2018 
Totale projectkosten 44,3 73,6 85,6 48,8 56,5 
Totale cofinanciering 30,0 49,6 58,4 33,9 37,9 
Gevraagd subsidiesubsidiebedrag  15,0 24,9 28,9 15,9 19,5 
Toegekend subsidiebedrag  14,3 24,0 27,2 15,8 19,2 
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Tabel 16: Associate degree programma’s 

 Aantal toegekende projecten met AD Naam AD 

2016 (6) - PPS Sustainable Automotive Mobility College 
(RIF16006) 

- AD Systeemspecialist Automotive 

- PPS Food-Midden Nederland (RIF16013) - AD Food 

- PPS Praktijkcentrum Procestechnologie 
Oost-Nederland (RIF16022) 

- AD Procestechnologie 

- PPS Beroepsonderwijs in Logistics Valley 
(RIF16031) 

- AD Logistiek en Economie 

- PPS Tech Pack Flevoland (RIF16037) - AD Engineering en AD Duurzame Bouw 

- PPS Greenport Horti Campus Westland 
(RIF16040) 

- AD Handel & Logistiek en AD Internationale 
Tuinbouwmanagement (NL en Engels) 

2017 (6) - PPS House of Hospitality (RIF17003) - AD naam onbekend 

- PPS Take-5 (RIF17012) - AD Nieuwe Media Technologie  

- PPS Industriële Robotica (RIF17016) - AD Industriële Automatisering en Robotica 

- PPS Yacht Builders (RIF17018) - AD Maritieme Techniek  

- PPS Cloud Engineering (RIF17024) - AD ICT Service Management wordt 
aangevuld met twee uitstroomrichtingen: 
Security en Cloud 

- PPS BIM5 (RIF17027) - AD Built Environment 

2018 (4) - PPS Plant of the Future (RIF18013) - AD Chemische technologie 

- PPS Plant & Business (RIF18024) - AD Bedrijfskunde & Agribusiness en AD Tuin- 
en Akkerbouw 

- PPS Samen Slim Logistiek Vooruit 
(RIF18037) 

- AD Logistiek planner high tech maakindustrie 

- PPS Wendbaar vakmanschap (RIF18046) - AD Dairy 
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3. Overzicht toegekende projecten 2014 – 2018  
* projecten die voortijdig zijn gestopt (peildatum 1 februari 2019) 

** projecten waarvan de looptijd met maximaal één jaar is verlengd (peildatum 1 februari 2019) 

 

Projectnr Aanvrager Titel 

RIF14001** ROC Zadkine Masterplan MEI Zuid-Holland 

RIF14005 ROC Da Vinci  Centrum voor Innovatief Vakmanschap Energie 

RIF14006 AOC Terra Kenniswerkplaats Westerkwartier 

RIF14008 ROC Tilburg Towards Future Proof Professional Skills in Aerospace Maintenance 

RIF14009 ROC Drenthe College Centrum Duurzame Chemische Technologie 

RIF14011** ROC West Brabant Zorgboulevard Roosendaal 

RIF14012 Regio College Food & Proces Tech Campus 

RIF14014 Summa College Opleiding System Integrator 

RIF14017 Alfa College Regionaal Techniek Centrum 2020 

RIF14018 Nova College Techport MBO 

RIF14026* Koning Willem I College Centrum voor Gezondheidstechniek 

RIF14027 Sint Lucas Centrum voor Restauratietechniek 

RIF14028 ROC van Amsterdam House of Logistics 

RIF14029** Clusius College Green Tech PPS 

RIF14031 ROC van Amsterdam Centrum voor Innovatief Vakmanschap creatieve industrie 2.0 

RIF14035 Da Vinci College Publiek private samenwerking Verbrandingsmotoren 

RIF14036 ROC van Twente Coöperatie CIV TechWise Twente u.a. 

RIF14037 ROC Mondriaan High Tech Centre Delft 

 

Projectnr Aanvrager Titel 

RIF15001 ROC Ter AA Bouw- en Infracentrum 

RIF15002 Summa College Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland 

RIF15005 Nordwin College 100% Duurzaam 

RIF15008 ROC A12 Tech4Food 

RIF15009 Scalda Food Lab Zeeland 

RIF15010 ROC Tilburg PPS Logistieke Academie Midden Brabant 

RIF15011 Rijn IJssel Creative Lab 

RIF15014 ROC Nijmegen De Technische 2.0 

RIF15015 Gilde Opleidingen Centrum voor Logistiek Vakmanschap 

RIF15016 ROC Midden Nederland Technologieroute 

RIF15018** Wellant College Waterroute: van leren naar werk in coalitie met de regio 

RIF15019 Zadkine Zuid-Holland Infra Park (ZIP) 

RIF15021* Graafschap College Vooruitschakelen in de mobiliteitsbranche 

RIF15024* ROC Tilburg Samen Slim Bouwen aan de Toekomst 

RIF15025 ROC Leeuwenborgh Centrum voor vakmanschap Logistics and warehousing 
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RIF15027 Deltion College FRIS 

RIF15029* ROC West Brabant Composite Maintenance Cluster West Brabant 

RIF15031** ID College Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology 

RIF15032 Rijn IJssel Oost Nederland Energie(k) 

RIF15033 Gilde Opleidingen Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg 

RIF15035 ROC West Brabant PPS Vakcentrum Bouwtechniek 

RIF15040 Arcus College Tech2Create, comakership onderwijs en bedrijfsleven 

RIF15045 Landstede PPS Zorginnovatie Zwolle 

RIF15048 ROC van Amsterdam PPS Cybersecurity Centre MRA 

RIF15049** ROC van Twente Bouwen aan de toekomst 

RIF15050 Alfa College Model Regionaal Co-makership 

RIF15051 Albeda College The Real Band 

RIF15052** Citaverde College CVO Agro 

RIF15054** AOC Terra Gilde Nieuwe Stijl 

 

 

Projectnr Aanvrager Titel  

RIF16001** Hout & Meubileringscol. Topcentrum Meubelindustrie 

RIF16002 ROC Rivor PPS TechExpress 

RIF16005 ROC Mondriaan Extra Strong 

RIF16006 ROC Aventus Sustainable Automotive Mobility College 

RIF16008 Sint Lucas Creative Lab Brainport 

RIF16009 ROC Mondriaan Partners in @ction for cyber Talent (P@CT) 

RIF16010 ROC de Leijgraaf Samen werken voor toekomst van procesoperators in Agrifood Capital 

RIF16012 Nova College Praktijkroute Zorg als co-creatie in Kennemerland, Amstelland en 
Meerlanden 

RIF16013 AOC Groenhorst Food Midden-Nederland 

RIF16014** ROC van Amsterdam NexTechnician Mobiliteitstechniek 

RIF16015 ROC ter AA Portaal 

RIF16017 Nimeto Excellent Vastgoedonderhoud 

RIF16020 Nordwin College Biobased Economie Fryslân 

RIF16022 ROC van Twente Praktijkcentrum Procestechnologie Oost-Nederland 

RIF16023 Summa College Samen Slim Zorgen Thuis 

RIF16024 Noorderpoort College NetwerkZON2020. The H(ealth) factor 

RIF16025* Friese Poort Centrum voor Innovatief Vakmanschap Healthy Ageing Friesland 

RIF16027 MBO Amersfoort WarenhuisPLUS 

RIF16029 Wellant College GO2 

RIF16030 ROC West Brabant PPS Het Eventum Bergen op Zoom 

RIF16031 ROC Nijmegen Beroepsonderwijs in Logistics Valley 

RIF16032 ROC van Twente PPS Transport, Logistiek en Mobiliteit Twente 
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RIF16034* ROC West Brabant Centrum voor Mobiliteit en Logistiek West Brabant 

RIF16035 Da Vinci College GOBouw 

RIF16037 ROC van Flevoland PPS Tech Pack Flevoland 

RIF16039 Drenthe College Practoraat Zorg & (Sensor)technologie 

RIF16040 Lentiz Onderwijsgroep Onderwijsvernieuwing en technologie binnen greenport Horti Campus 
Westland 

RIF16042 ROC van Amsterdam Zorg in de wijk in de 21e eeuw 

RIF16043 Clusius College PPS Greenlab NHN 

RIF16045** Albeda College RDM Training Plant 

RIF16047** Leidse Instrumentmakers  Instrumentation for space 

RIF16048 Gilde Opleidingen Talent in bedrijf 

RIF16050 AOC Terra Duurzaam Coöperatief Ondernemen/ Food Focus 

 

 

Projectnr Aanvrager Titel  

RIF17001 Scalda Centrum voor Toptechniek 

RIF17002 Hout- en Meubileringscol. Industrieel bouwen met hout 

RIF17003 ROC van Amsterdam House of Hospitality 

RIF17004 ROC RijnIJssel Tech@doptie 

RIF17005 Deltion College Topcentrum E-commerce 

RIF17007 Alfa College Fieldlab PracTICe 

RIF17008 Nova College Smart Makers Education 

RIF17010 Noorderpoort College Netwerk ZON (doelmatigheid) 

RIF17011 Noorderpoort College ZorgThuis 

RIF17012 ROC van Amsterdam PPS Take-5 

RIF17013 Hoornbeeck College STEUR 2.0 

RIF17015  ROC van Amsterdam Opleidingscampus Technische Installaties Amsterdam 

RIF17016 Landstede  Industriële Robotica 

RIF17018 St. chr. Bve Friesland Yacht Builders 

RIF17022 ROC Aventus All you can learn 

RIF17024 Albeda College Cloud Engineering 

RIF17026 Landstede Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe BIM-5 

RIF17027 ROC de Leijgraaf BIM-5 

RIF17028 ROC Tilburg Transmuraal Kijken, Leren én Doen 

RIF17029 ROC Twente Twentse Zorgacademie 

RIF17030 ROC Zadkine DE ROTTERDAMSE PLUS 

RIF17033 Gilde opleidingen CIV Gebouwde omgeving 

RIF17034 ROC Rivor Ondernemend Rivierenland 

RIF17036 Arcus College VOORdeel & VERVOLG opMAAT naar werk 
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Projectnr Aanvrager Titel 

RIF18001 ROC Horizon College PPS Dudoc XP 

RIF18003 ROC van Amsterdam House of Digital 

RIF18005 Lentiz Onderwijsgroep Food Innovation Academy 

RIF18007 ROC Mondriaan Spoor 22 

RIF18008 ROC Ter AA Techniek Centrum Brainport 

RIF18013 STC-Group Plant of the Future 

RIF18014 ROC van Flevoland Lelytalent 

RIF18017 

RIF18024 

RIF18029 

RIF18031 

RIF18032 

RIF18036 

RIF18037 

RIF18038 

RIF18046 

ROC Kop van Noord-Hol. 

Aeres MBO 

Noorderpoort 

AOC Oost 

Drente College 

MBO Rijnland 

Summa College 

ROC Gilde 

Nordwin College 

Techniek leerwerkpleinen en –straten netwerk Noord Holland 

Plant & Business 

Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap 

Educating people for the future of smart agri business 

Gas 2.0 

CIV Welzijn & Zorg 

Samen Slim Logistiek Vooruit 

Foodlab Limburg 

Wendbaar Vakmanschap 
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