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Aanleiding
• De provincies Noord-Holland en Flevoland hebben de ambitie om 

toekomstbehendig beroepsonderwijs te realiseren vanuit de driehoek 
arbeidsmarkt – onderwijs – overheid; en de huidige visie te toetsen en 
verder te ontwikkelen op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

• Met deze toetsing en doorontwikkeling willen zij samen met het 
ecosysteem in de provincies opstellen en actualiseren

• Publiek-private samenwerkingsverbanden vanuit (met name) het mbo 
hebben de afgelopen jaren een belangrijke functie vervuld op het 
gebied van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

• De provincies hechten er dan ook veel waarde aan om in de 
actualisatie van het de pps-ontwikkeling mee te nemen

• Deze analyse is bovendien een impuls voor doorontwikkeling van 
pps’en binnen het Katapultnetwerk



Onderzoeksvragen 
PPS-analyse

• Hoe hebben de pps’en in het mbo in Noord-Holland en 
Flevoland zich de afgelopen jaren ontwikkeld? 

• Wat zijn de ambities/toekomstplannen van deze pps’en voor de 
komende jaren?

• Waar liggen (onbenutte) kansen om door de pps-ontwikkeling 
bij te dragen aan regionale maatschappelijke en/of economische 
vraagstukken?

• Welke rol kunnen de pps’en spelen in het oplossen van 
arbeidsmarktvraagstukken in de komende jaren?
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Hoe hebben de pps’en in het mbo in Noord-Holland en Flevoland 
zich de afgelopen jaren ontwikkeld? 

• De pps’en hebben substantieel bijgedragen aan het verhogen van de innovatiekracht van het 
onderwijs:
– Goede aansluiting curriculum op de behoefte van de markt
– Meer praktijkgericht onderwijs
– Nieuwe (meer hybride) onderwijsvormen zijn geïntroduceerd

• De verduurzaming van de innovatie van het onderwijs binnen de scholen loopt goed. 
• Het netwerk tussen scholen en bedrijven is versterkt en verder uitgebreid.
• De contextrijke infrastructuur is versterkt en uitgebreid;. 
• Een bredere kijk op techniek ontstaat (Bèta Mentality benadering)
• Concepten voor inclusiviteit zijn ontwikkeld die ook toegepast kunnen worden voor werk naar werk.
• Aantal belangrijke bouwstenen (flexibel, modulair, hybride) die nodig zijn voor een rol in de innovatie 

van de beroepspraktijk zijn aanwezig cq worden gebouwd.

Pps’en zijn niet meer weg te denken en zijn een belangrijk 
arbeid-onderwijs instrument geworden in zowel Noord-Holland als in Flevoland.

Eerste resultaten zijn vooral op het vlak van innovatie van het beroepsonderwijs geboekt.



• Het beroepsonderwijs is 
geïnnoveerd: hybride, 
meer praktijkgericht, 
modulair, contextrijk

• PPS nog weinig 
activiteiten gericht op 
innovatie beroepspraktijk

• Bedrijven zien mbo nog 
niet echt als 
innovatiepartner
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Innovatie van het beroepsonderwijs

Observatie 1:
De nadruk ligt vooral op de innovatie van het 
beroepsonderwijs en minder op de innovatie van 
de beroepspraktijk



Observatie 2: 
Innovatie van het beroepsonderwijs: Krachten worden te 
weinig gebundeld en een enge definitie van techniek wordt 
gehanteerd

De nadruk ligt bij de 
technische opleidingen nog 
wel veel op de techniek en 
te weinig op de toepassing 

in de praktijk. 

Koppel techniek aan de 
maatschappelijke 

uitdagingen. 

Er wordt weinig gedeeld en 
vaak wordt het wiel 

opnieuw uitgevonden: 
bundel krachten

Meer aandacht voor 
promoten van 
beroepsprofiel
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Observatie 3: 
De contextrijke 
infrastructuur van de 
partners wordt nog 
onvoldoende benut en 
de ‘software’ van de 
infrastructuur is 
onderbelicht
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Observatie 4: 
Relatief weinig aandacht voor LLO. 
Mbo nog niet gezien als partner voor LLO

• LLO ontwikkelen staat nog in 
de kinderschoenen. 

• Vereist onderwijs dat flexibel 
en modulair is

• Bedrijven zien ROC’s nog niet 
zien als LLO-partner 

• Nadruk ligt vooral op formeel 
leren; non formeel leren nog 
onvoldoende gezien als vorm 
van LLO



Observatie 5: 
Bij entrée opleidingen ligt 
de bal nog te veel bij het 
onderwijs
• Flexibilisering van het 

onderwijsconcept en de 
modulaire aanpak maken 
stapelen van certificaten 
mogelijk. 

• Het onderwijs is tot nu toe 
vooral leidend geweest maar 
duurzame inzetbaarheid vraagt 
ook meer dan onderwijs alleen 
(job coaches, nazorg, etc). 

• Dit vraagt om het beleggen van 
het eigenaarschap/regie in het 
hele ecosysteem en niet alleen 
bij de school.
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Observatie 6: 
Bedrijven zijn vooral gericht op 
het hbo en zien een beperkte rol 
voor het mbo voor versterken 
innovatiekracht. Er zijn maar 
weinig Learning Communities

• De bedrijven willen multilevel
projecten (hbo/mbo), 

• De verbinding met hbo is beperkt. 
• Het concept van learning

communities is nog niet echt vorm 
gegeven.

• Innovatie vraagt om andere mindset
• Practoraten zijn nog in opkomst en 

nog niet goed aangesloten bij 
lectoraten
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Observatie 7: 
De pps’en zijn nog teveel aanbod- in 
plaats van vraaggestuurd. De 
maatschappelijke ‘WAAROM’ is niet altijd 
duidelijk

• Weinig pps’en hebben koppeling gemaakt 
met maatschappelijk vraagstuk. 

• Vele pps’en beschrijven vooral het ‘WAT’ 
en de ‘HOE’ 

• Weinig aandacht voor de te realiseren 
impact. 

• Pps’en meer aanbod- dan vraaggestuurd
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Observatie 8: 
Het “Mininal Viabele
Ecosysteem” voor de 
innovatie van de 
beroepspraktijk ontbreekt. Dit 
vraagt om andere partners 
en andere relaties met de 
partners
• Innovatie van de 

beroepspraktijk vraagt om 
andere partners (bv. hbo) 

• De relatie tussen de 
partners krijgt een andere 
invulling (meer eigenaar 
dan afnemer)

• Dek de hele keten af
• Wederkerige 

afhankelijkheid en 
waardecreatie nodig
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Observatie 9: 
De regiefunctie binnen 
een pps is vaak tijdelijk 
en ligt vooral binnen de 
school
• nog teveel voor ipv met de 

bedrijven
• Veel pps’en worden na het 

aflopen van de RIF subsidie 
de school ingetrokken, 

• Voortbestaan van een pps
is juist gebaat met een 
regiefunctie die zich tussen 
de partners bevindt

• ‘Buitenboordmotor’ vaak 
als iets tijdelijks gezien
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Observatie 10: 
Een pps-visie en strategie op ROC niveau ontbreekt. Weinig 
synergie en cross-overs tussen pps’en binnen een 
onderwijsinstelling

• ROC managen PPS’en niet als een portfolio. 
• Pps: tijdelijk subsidieproject versus innovatieprogramma 
• Pps- visie- en strategie opstellen op ROC niveau
• Pps/innovatie functie creëren op directieniveau, die zorgt voor krachtenbundeling 

binnen de ROC en aansluiting met andere stakeholders (bijvoorbeeld het hbo)

15Source – 5 level model © The Innovation
Family



Observatie 11: 
Op regionaal niveau zien we 
weinig verbindingen tussen de 
pps’en en een regionale 
regiefunctie ontbreekt

• Gewenst zijn regionale 
innovatieclusters 

–Multidisciplinair, 
–Multilevel
–Multisectoraal

• Maatschappelijke vraagstukken 
vereisen nauwere samenwerking 

• Regionale/ provinciale regiefunctie 
gewenst



Observatie 12: 
De risico’s voor verduurzaming 
van de pps’en zijn niet executie 
risico’s maar co-innovatie en 
adoption chain risico’s

• Co-creatie risico’s hebben vooral 
betrekking op partners aan boord 
krijgen waarmee multilevel, 
multisectorale en multidisciplinare
projecten uitgevoerd kunnen 
worden. 

• Adoption chain risico’s hebben 
vooral betrekking op het imago dat 
het mbo heeft bij bedrijven (beperkte 
rol voor innovatie van de 
beroepspraktijk)
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Ron Adner, The Wide lens, 2012

Minimum Viable Ecosystem (MVE) 
minimum aantal partners dat nodig is voor het 
verduurzamen van een pps



Komend van 
golf 2 op weg 
naar golf 3



Vervolg Provincies
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WIJ ZIJN AL IN BEWEGING, BEWEEG JE MEE?
AANSPANNEN EN RICHTEN.

WIJ ZIJN KATAPULT.


