
Evaluaties van de eerste tien jaar zijn 
positief. Pps’en leveren een bijdrage aan:

1.  Een betere aansluiting tussen 
onderwijs-arbeidsmarkt;

2.	 	Economische	meerwaarde:	meer	
innovatie,	leven	lang	ontwikkelen	
en	verdienvermogen;	

3.	 	Efficiënte	inzet	van	middelen:	
met	relatief	weinig	geld	
wordt	al	veel	bereikt.

Tientallen
succesvolle regionale
modellen ontwikkeld. 

Leidt de vakmensen 
van de toekomst op

Bevordert 
Leven lang ontwikkelen

Versnelt innovatievermogen 
van bedrijven

DIT IS DE TOEKOMST 
VAN PUBLIEK PRIVAAT 

SAMENWERKEN IN 2030


In publiek-private samenwerkingen (pps) investeren, 
experimenteren en innoveren onderwijs en bedrijven samen 
ten behoeve van toekomstbestendig beroepsonderwijs 
en een toekomstbestendige -praktijk. Bijvoorbeeld: 
professionals uit het bedrijfsleven die lessen verzorgen of 
studenten die tijdens hun opleiding onderzoek doen voor 
een bedrijf. 

De activiteiten van pps komen bovenop de al jaren 
bestaande samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven 
waar het gaat om stages, praktijkgericht onderzoek, 
de beroepsbegeleidende leerweg BBL en landelijke 
samenwerking.

“We hebben de 
formule te pakken 
waar we op door 
kunnen bouwen, 
dat is belangrijk 
voor de toekomst.”
Hans de Jong 
Philips	Nederland

De technologische en maatschappelijke 
uitdagingen zijn groot. Als Nederland zijn 
sterke concurrentiepositie en welvaart 
wil behouden hebben we goed opgeleid 
personeel ontzettend hard nodig. 

Pps	kan	de	samenwerking	tussen	
onderwijs	en	bedrijfsleven	nog	meer	
intensiveren.	En	het	verschil	maken	door	
bij	te	dragen	aan:

1.	 	Het	lange	termijn	verdienvermogen	
van	Nederland	en	maatschappelijke	
uitdagingen;

2.	 	Voldoende	goed	opgeleid	personeel	
in	onze	cruciale	sectoren	als	techniek,	
ict	en	zorg,	en	snel	veranderende	
sectoren	als	groen	en	economie.

1  Waarom 
is actie 
hoognodig?

2  Pps als 
succesformule 

3  Beweging 
sinds 2010

  84.000 MBO-  
EN HBO STUDENTEN 

  9.800 BEDRIJVEN 

  5.000 DOCENTEN

380 Centres of 
expertise, Centra voor 
innovatief vakmanschap 
en andere pps’en

*Aantallen	zijn	gebaseerd	
op	impactmeting	2019,	
onder	180	pps’en

DE DENKTANK DOET 
11 AANBEVELINGEN 
OM PPS OP TE SCHALEN. 
ONZE 3 BELANGRIJKSTE ZIJN:

1.  SLUIT MEER AAN OP INNOVATIE 
EN LEVEN LANG ONTWIKKELEN 

	 	Investeer	gericht	in	de	opschaling	van	
succesvolle	samenwerkingsverbanden.	
Verbind	leren,	werken	en	innoveren	vanuit	
het	onderwijs	aan	grote	investeringen	in	
innovatie	via	het	Groeifonds of Resilience 
Recovery Fund (RFF).	Juist	pps’en	kunnen	
daarbij	de	verbinding	met	het	mkb	maken	
op	het	gebied	van	kennisvalorisatie en 
laagdrempelige om- en bijscholing. 

3.  MEER SLAGKRACHT,  
MINDER VERSNIPPERING

	 	Momenteel	worden	pps’en	op	verschillende	
manieren	geïnitieerd	en	op	het	terrein	van	
onderwijsinnovatie,	innovatie,	en	leven	
lang	ontwikkelen	in	regelingen	afzonderlijk	
gesubsidieerd.	Om	versnippering	van	
middelen	tegen	te	gaan	en	slagkracht	te	
vergroten	is	het	van	belang	om	doelsubsidies 
te bundelen.	Geef	bestaande	pps’en	
hierbij	de	mogelijkheid	tot	opschaling.	

2.  VERGROOT DE DIRECTE MEERWAARDE 
VOOR HET BEDRIJFSLEVEN 

	 	Maak	het	voor		bedrijven	aantrekkelijker	om	
actief	bij	te	dragen	aan	pps.		Bijvoorbeeld	door	
voort	te	bouwen	op	het	succes	van	de	regeling	
Praktijkleren,	waarbij	werkgevers een kleine 
vergoeding krijgen	voor	stageplaatsen,	de	mkb-
route	in	het	hbo	waarbij	studenten	direct	starten	
met	werken	en	de	O&O	fondsen	die	investeringen	
volgens	hetzelfde	‘multiplier’	effect	inrichten.	

Instroom in 
tekortsectoren: stijging 

20%


LEES ZE HIER 

ALLEMAAL

4  Opschalings-
ambitie 2030

Studenten

Regionale (mkb)bedrijven:

8%

4%

50%

20%

WIJ ZIJN AL  
IN BEWEGING,
BEWEEG JE 
MEE?

DENKTANK TOEKOMST 
VAN PPS IN HET 
BEROEPSONDERWIJS

LEES HIER ONZE 
COMPLETE VISIE

5  Onze 
aanbevelingen

Laten we pps agenderen, de 
aanpak verder uitdiepen en het 
bereik vergroten. Zo zorgen 
we er samen voor dat scholen, 
bedrijven en overheden 
nóg vaker en intensiever 
samenwerken.

https://netwerk.wijzijnkatapult.nl
https://www.wijzijnkatapult.nl/files/downloads/Impactmeting%202019/Katapult_publicatie_Impactmeting.pdf
https://www.wijzijnkatapult.nl/files/downloads/Downloads/Aanbevelingen%20Denktank%20publiek%20privaat%20samenwerken%20beroepsonderwijs%20mei%202021.pdf
https://www.wijzijnkatapult.nl/files/downloads/Downloads/Katapult%20Visiedocument%20definitief%20mei%202021.pdf

