
 

PUBLIEK PRIVAAT SAMENWERKEN TUSSEN BEROEPSONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN 
 
Missie van publiek-private samenwerking  
De huidige snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een transitie van het 
beroepsonderwijs. Publiek-private samenwerking (PPS) draagt bij aan deze transitie door krachten van 
bedrijfsleven1, beroepsonderwijs en overheid te bundelen in een samenwerkingsverband (zoals Centres of 
expertise, Centra voor innovatief vakmanschap, Field Labs, Werkplaatsen, etc.). Zij werken aan het opleiden 
van innovatieve professionals èn dragen bij aan het oplossen van uitdagingen in de beroepspraktijk en 
maatschappij. Het takenpakket van PPS richt zich dan ook op onderwijsvernieuwing, toepassingsgericht 
onderzoek, innovatieopdrachten, realisatie van innovatie-onderwijslocaties en Leven-Lang-Leren programma’s. 
Het resultaat hiervan is een goede aansluiting van studenten, docenten en ondernemers op de (toekomstige) 
arbeidsmarkt. Zo wordt gewerkt aan toekomstbestendig innoveren en de Nederlandse economie.  
  

Definitie & doelen van PPS 

De definitie van PPS wordt als volgt geformuleerd:   
 

Katapult PPS’en zijn actiegerichte samenwerkingsverbanden waarin bedrijven en onderwijsinstellingen, 
overheden en andere publieke organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren ten behoeve van 

toekomstbestendig beroepsonderwijs en beroepspraktijk.  
 

Doelstellingen van PPS zijn (vaak twee of meer): 

• Het realiseren van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;  
• Het opleiden van de innovatieve professional, vakman of vakvrouw;  

• Het bevorderen van een ‘leven lang leren’;  

• Het versnellen en vergroten van het innovatievermogen van bedrijven.  

  
Kenmerken van een PPS 
Een PPS  

…is een publiek-private samenwerking tussen meerdere bedrijven, hogescholen en/of mbo 
instellingen en overheidspartijen. waarin vanuit een gezamenlijke visie wordt gewerkt aan de vraag 
van het bedrijfsleven. Bedrijfsleven, beroepsonderwijs en overheid dragen daarbij het eigenaarschap’ 
van de samenwerking en investeren gezamenlijk. Er is sprake van langjarige co-creatie en 
cofinanciering; 
...richt zich op een economisch en/of maatschappelijk zwaartepunt waarbinnen een unieke focus 
wordt gekozen – een unique selling point – die bijdraagt aan het innovatievermogen en de nieuwe 
economie van Nederland. Daarbij wordt ook actief de verbinding opgezocht tussen vo-mbo-hbo-wo, 
alsmede sterke regionale inbedding; 
…experimenteert en innoveert binnen de diensten en producten die zij maken. Alle partijen leren 
daarbij van elkaar ter bevordering van het ondernemerschap. PPS delen onderling kennis en ervaring 
uit en werken onderling samen; 
…zet zich in voor kruisbestuiving tussen onderwijs & onderzoek, valorisatie & ondernemen. Het gaat 
hierbij om kennisontwikkeling en het delen van expertise uit het bedrijfsleven met het onderwijs, en 
andersom.  

 
1 Met bedrijfsleven worden ook publieke organisaties zoals ziekenhuizen en waterschappen bedoeld.   


