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AANLEIDING
In publiek-private samenwerkingsverbanden werken bedrijven, onderwijs
en regionale overheden gericht, intensief en meerjarig samen. Ze richten
zich daarbij op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het
opleiden van innovatieve professionals en het versnellen en vergroten van
het innovatief vermogen van bedrijven. In het middelbaar beroepsonderwijs
in de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn de afgelopen jaren veel
van dit soort ‘pps’en’ ontwikkeld. In een eerdere analyse van Katapult in
2017 werden zestien pps’en onderzocht. Nu zijn dat er tweeëndertig. Met
dit onderzoek naar de ontwikkeling van deze tweeëndertig pps’en hebben
we beter inzicht verkregen op hoe effectief en efficiënt die ontwikkeling
is. Daarmee leveren we input voor een visie op doorontwikkeling naar een
toekomstbestendig beroepsonderwijs van de beide provincies en zorgen zo
voor een sterkere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de regio.

De onderzoeksvragen vanuit de provincies die de richting hebben bepaald voor

Dit onderzoek heeft betrekking op de zevenentwintig pps’en in Noord-Holland en

deze analyse waren:

vijf pps’en in Flevoland die een subsidie uit het Regionaal Investeringsfonds voor

1.

Hoe hebben de pps’en in het mbo in Noord-Holland en Flevoland zich de

het mbo (RIF) ontvingen. Het Katapultteam interviewde hiervoor vijfentwintig

afgelopen jaren ontwikkeld?

projectleiders en vierenvijftig stakeholders en analyseerde beschikbare informatie

Waar liggen (onbenutte) kansen om door pps-ontwikkeling bij te dragen aan

waaronder de gegevens uit de Katapult-impactmeting.

2.

regionale maatschappelijke en/of economische vraagstukken?
3.

Welke rol kunnen de pps’en spelen in het oplossen van
arbeidsmarktvraagstukken in de komende jaren?

OVERALL BEELD: STAPPEN VOORUIT EN
ONDERWIJSVERNIEUWING GEÏNTENSIVEERD BIJ
DE MBO’S IN NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND
•

Pps’en zijn niet meer weg te denken en een belangrijk
arbeid-onderwijsinstrument geworden in zowel Noord-

•

De pps’en in Noord-Holland en Flevoland hebben grote
stappen gezet op het gebied van flexibilisering en modulair
maken van de opleidingen. De netwerken zijn uitgebreid.
Studenten werken steeds vaker aan praktijkopdrachten.
De behaalde resultaten m.b.t de innovatie van het

CO-CREATIE
BINNEN
ECOSYSTEEM

INNOVATIE VAN
BEROEPSPRAKT�K

Holland als in Flevoland.

BEROEPS
PRAKT�K

beroepsonderwijs zijn goed geborgd binnen het onderwijs.
Het gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt is veel kleiner
geworden.
•

Hiermee is een aantal belangrijke bouwstenen (flexibel,
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de beroepspraktijk (‘derde golf’).
•

De volgende te zetten stap is de rol in de innovatie van de
beroepspraktijk te vergroten.

•

De invloed van de mbo-pps’en op de innovatiekracht
van bedrijven is nog beperkt. Ook hun rol in Leven Lang
Ontwikkelen (LLO) is gering.

•

Dat deze stap nog niet is gemaakt komt enerzijds omdat de
pps’en er nog niet klaar voor zijn en anderzijds omdat de
bedrijven het mbo nog niet echt als innovatiepartner zien.
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modulair, hybride onderwijs) ontwikkeld dat nodig is om
(ook) een bijdrage te leveren aan het innovatievermogen van

In de derde golf sluit onderw�s qua inhoud en vorm
beter aan op het bedr�fsleven en wordt het mogel�k
om het leren meer naar de beroepsprakt�k te brengen
(leren is werken en werken is leren). De
prakt�kprojecten van de pps beginnen langzamerhand
ook b� te dragen aan de innovatie van de
beroepsprakt�k. LLO komt op de agenda te staan.

2020

SCOPE
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•

In de vierde golf ontstaan er learning communities,
waar studenten, docenten, medewerkers, experts,
gezamenl�k in co-creatie werken aan toegevoegde
waarde voor alle betrokken part�en binnen het
ecosysteem

Ontwikkelingen pps’en
Noord-Holland
en Flevoland

De tweede golf kenmerkt zich door de ontwikkeling
van nieuwe hybride lesvormen om het ritme van de
school beter te laten aansluiten op het ritme van de
bedr�ven (o.a door ﬂexibilisering en modulariteit)

2017
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De eerste pps’en in het beroepsonderw�s dateren al van 2011.
Niet alleen ontwikkelden de pps'en zich door de jaren heen, ook het
concept pps is gegroeid. We onderscheiden een aantal “golven”.

In de eerste golf ligt de nadruk vooral op het
curriculum zelf om ervoor te zorgen dat de inhoud van
de opleiding aansluit op de behoefte van de
arbeidsmarkt

KANSEN IN KRACHTENBUNDELING & SYNERGIE:
VAN PPS-NETWERKEN NAAR ECOSYSTEMEN
Voor een volgende stap van innovatie van het beroepsonderwijs naar
innovatie van de beroepspraktijk moeten de pps’en zich meer losweken
van de scholen: de regiefunctie komt dan tussen de partners te liggen.
Om dat te bereiken is het nodig dat scholen een pps-visie ontwikkelen op
ROC/AOC-niveau en dat de bedrijven meer gezamenlijk eigenaarschap
tonen voor de pps. Verder zijn een regionale pps-visie en pps-strategie
binnen de school noodzakelijk en dient een regiefunctie in de regio te
worden ontwikkeld.

Veel pps’en in het mbo fixeren zich op het ‘WAT’ en ‘HOE’ van de
activiteiten die de pps uitvoert en gaan grotendeels voorbij aan de te
realiseren impact. Wat dat betreft zijn pps’en nog teveel aanbod- in plaats
van vraaggestuurd. Het maatschappelijke ‘WAAROM’ dient meer aandacht
te krijgen. Het is belangrijk dat de pps’en hun netwerken doorontwikkelen
tot volwaardige ecosystemen rondom maatschappelijke vraagstukken.

Pps’en hebben het vermogen om in te spelen op nieuwe beroepen: in het
LLO-aanbod op het gebied van kennis en skills van zowel werknemers als
docenten van deze nieuwe beroepen en in het formuleren en communiceren
van beroepsprofielen naar jongeren. Willen de pps’en een dergelijke
regionale spilfunctie in de arbeidsmarkt vervullen, dan is het nodig dat er
onderling meer wordt samengewerkt (synergie) en dat pps’en als platforms
worden gebruikt om nieuwe initiatieven op te ontwikkelen (verdiepen en
verbreden).
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Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het beroepsonderwijs. Het onderwijs sluit
veel beter aan op de arbeidsmarkt. De rol van de mbo-pps’en op het gebied van de
innovatie van de beroepspraktijk is beperkt. Dat komt omdat de pps’en er nog niet klaar
voor zijn en omdat de bedrijven het mbo nog niet echt als innovatiepartner zien.
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4. Relatief weinig aandacht voor LLO, het mbo
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5. Bij entrée-opleidingen ligt de bal nog teveel bij
het onderwijs
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6. Bedrijven vragen om hbo en zien voor het
versterken van innovatiekracht maar een
beperkte rol voor het mbo
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Het onderwijs is meer flexibel en modulair geworden. Bij de technische opleidingen ligt
de nadruk nog steeds veel op de techniek en te weinig op de toepassing in de praktijk.
Ons advies: koppel techniek aan de maatschappelijke uitdagingen.
Er wordt weinig gedeeld en vaak wordt het wiel opnieuw uitgevonden. Bundel
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infrastructuur).
Denk niet alleen aan centrale fysieke locaties, maar maak goed gebruik van de
bestaande infrastructuur van de partners (gedistribueerd model). Investeer niet alleen
in stenen en apparatuur (‘hardware’) maar ook in mensen (‘software’), want een
infrastructuur komt tot leven door mensen.

wordt nog onvoldoende benut en de ‘software’
van de infrastructuur
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Het ontwikkelen van LLO staat nog in de kinderschoenen. Dat komt enerzijds doordat
het onderwijs eerst flexibel en modulair moest worden gemaakt en anderzijds doordat
de bedrijven het ROC nog niet zien als LLO-partner (een zogenaamd adoption chain
risico). De nadruk ligt vooral op formeel leren; non formeel leren wordt ten onrechte
vaak niet gezien als een vorm van LLO.

Door het onderwijs te flexibiliseren en gebruik te maken van de modulaire aanpak
is het mogelijk om certificaten te stapelen. Daarin is tot nu toe vooral het onderwijs
leidend geweest maar duurzame inzetbaarheid vraagt meer dan onderwijs alleen. Denk
aan jobcoaches, nazorg, enz. Dit vraagt om het beleggen van eigenaarschap en regie in
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De bedrijven willen multilevel projecten waarbij zowel hbo als mbo betrokken zijn,
maar de verbinding tussen mbo en hbo is beperkt, vooral in Noord-Holland. Het
concept van learning communities is nog niet echt vormgegeven. Innovatie vraagt
om een andere mindset. Practoraten zijn in opkomst en nog niet goed aangesloten bij
ECOSYSTEEMlectoraten.
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7. De pps-en zijn nog teveel aanbod- ipv

Slechts enkele pps’en hebben een duidelijke koppeling gemaakt met een
maatschappelijk vraagstuk. Vele pps’en beschrijven vooral het ‘WAT’ en ‘HOE’ van hun
activiteiten, er is weinig aandacht voor de te realiseren impact. Een duidelijke purpose
case ontbreekt. Hierdoor zijn de pps’en meer aanbod- dan vraaggestuurd.

vraaggestuurd. Het maatschappelijke
‘WAAROM’ is niet altijd duidelijk
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10. Er ontbreekt een pps-visie en -strategie op ROC
niveau. Weinig synergie en cross-overs tussen
pps’en binnen onderwijsinstelling
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12. De risico’s voor verduurzaming van de pps’en
zijn niet executierisico’s maar co-innovatie en
adoption chain risico’s
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Veel activiteiten zijn nog teveel voor de bedrijven in plaats van met de bedrijven.
Veel pps’en worden na afloop van de RIF subsidie de school ingetrokken, terwijl het
voortbestaan van een pps juist gebaat is bij een regiefunctie die zich tussen de partners
bevindt. Ook wordt deze ‘buitenboordmotor’ te vaak als iets tijdelijks gezien.
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Gewenst zijn regionale innovatieclusters, waarbinnen tussen pps’en multidisciplinair,
multilevel en multisectoraal wordt samengewerkt aan maatschappelijke vraagstukken.
Dit vereist dat pps’en binnen de regio nauwer met elkaar samenwerken en dat er een
regionale/ provinciale regiefunctie komt.

tussen de pps’en en een regionale regiefunctie
INCLUSIVITEIT

LEVEN LANG
ONTWIKKELEN

Pps’en waarbij een ROC betrokken is, worden door het ROC niet gemanaged als
een portfolio. Een pps wordt niet gezien als een innovatieprogramma voor de school
maar als een (tijdelijk) subsidieproject. Het is belangrijk dat de ROC’s een pps-visie
en -strategie ontwikkelen en een pps-innovatiefunctie creëren op directieniveau, die
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binnen het ROC en aansluiting met andere stakeholders
TECHNIEK zorgt
LEVEN
LANG
VAN WERK NAAR
PROMOTIE
ONTWIKKELEN
WERK
(bijvoorbeeld
het hbo).

11. Op regionaal niveau zijn er weinig verbindingen
ontbreekt
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Als een pps de stap zet naar innovatie van de beroepspraktijk zijn er andere partners
nodig (bijvoorbeeld het hbo) en zal ook de relatie tussen de partners een andere
invulling moeten krijgen. Ze worden meer eigenaar dan afnemer. Daarnaast is
het van belang dat de hele keten afgedekt wordt en er sprake is van wederkerige
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(Het MVE is de minimale versie van je innovatie ecosysteem dat je nodig hebt om een
innovatie succesvol te laten landen).

9. De regiefunctie binnen een pps is vaak tijdelijk
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Het goed uitvoeren en managen van activiteiten (executie) is goed op orde. Er is
veel minder geïnvesteerd in (nieuwe) partners waarmee multilevel, multisectorale
en multidisciplinaire projecten uitgevoerd kunnen worden (co-creatie risico’s). Of
in het ontwikkelen van een andere reputatie en positie van het mbo op het gebied
innovatie
en
chain risico’s). Deze risico’s kunnen het beste in
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samenspraak
tussen
mbo en werkveldpartners benoemd en opgelost worden.

